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Szanowni Mieszkańcy Gminy Drużbice, 

przedstawiam Państwu Raport o stanie Gminy Drużbice za rok 2020. Dokument ten jest 
sprawozdaniem z działalności i realizacji strategii, programów, inwestycji, uchwał przyjętych 
przez Radę Gminy oraz innych działań podejmowanych na rzecz naszej Gminy. Treści 
zamieszczone w niniejszym raporcie są też informacją z zakresu gospodarki komunalnej, 
oświaty i edukacji, działalności kulturalnej, a także działań z zakresu pomocy społecznej, 
sportu i rekreacji. 

Przez panującą pandemię koronawirusa część naszych planów nie została 
zrealizowana. Jednak, mimo niesprzyjających warunków, wiele udało się wykonać!  
"Gmina wysokich lotów" – tak brzmi nasze hasło, którego się trzymam i co roku staram się, 
aby Gmina Drużbice nabierała coraz wyższego kursu. Z tego miejsca, pragnę podziękować  
za współpracę radnym, pracownikom urzędu i innych placówek oraz mieszkańcom  
za współpracę mimo trudnego okresu, który dla nikogo nie był łatwy. Przed nami kolejny rok 
– pełen wyzwań i założonych celów do zrealizowania.  

Dlatego też zachęcam Państwa do czynnego udziału w debacie nad Raportem o stanie 
Gminy, ponieważ to Wasze opinie i uwagi są dla mnie najcenniejsze. Zwiększenie potencjału 
Gminy Drużbice to przecież nasza wspólna sprawa. 

Życzę Państwu przyjemnej lektury! 

 Wójt Gminy Drużbice 

 Tomasz Głowacki 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Położenie i powierzchnia gminy. 

Gmina Drużbice położona jest w centralnej części województwa łódzkiego,  
w południowo-wschodniej części Wysoczyzny Łaskiej, na pograniczu z Wysoczyzną 
Bełchatowską. 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 zachodu z gminą Zelów (powiat bełchatowski), 
• od północy z gminą Dłutów (powiat pabianicki), 
• od wschodu z gminą Grabica i gminą Wola Krzysztoporska (powiat piotrkowski), 
• od południa z miastem i gminą Bełchatów. 

Ogółem obszar gminy z powierzchnią 113,35 km kw stanowi 11,71% całkowitej powierzchni 
powiatu bełchatowskiego i 0,62% powierzchni województwa łódzkiego. 
Gmina Drużbice charakteryzuje się bardzo dobrym układem komunikacyjnym, na szlaku dróg 
tranzytowych północ-południe i wschód-zachód. Przez jej obszar przebiega m.in. droga 
wojewódzka relacji Łask-Piotrków Trybunalski, stanowiąca dawną drogę krajową nr 12 oraz 
droga wojewódzka nr 485. 

1.2. Sołectwa. 

Gmina zajmuje powierzchnię 113,33 km², co stanowi 11,71% powierzchni powiatu. 
W jej skład wchodzi 47 wsi skupionych od 2020 r. wokół 32 sołectw:Brzezie, Bukowie 
Dolne, Bukowie Górne, Chynów, Drużbice, Drużbice-Kolonia, Głupice, Gręboszów, 
Hucisko, Józefów, Kazimierzów, Kącik, Kobyłki, Łęczyca, Nowa Wieś, Patok, Podstola, 
Rasy, Rawicz, Rożniatowice, Skrajne, Stefanów, Stoki, Suchcice, Teofilów, Teresin, Wadlew, 
Wdowin, Wdowin-Kolonia, Wola Rożniatowska, Zabiełłów,Zwierzyniec oraz  
16 miejscowości niesołeckich. Siedzibą gminy jest miejscowość Drużbice. 

Rysunek 1 Grafika przedstawiająca Gminę Druzbice z podziałem na sołectwa 
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W 2020 r. utworzono nowe sołectwo Nowa Wieś na mocy Uchwały  
nr XXI/175/2020 Rady Gminy Drużbice z dnia 13.10.2020 rokuw sprawie podziału Sołectwa 
Rasy i utworzenia sołectwa Nowa Wieś. 

1.3. Charakterystyka demograficzna. 

Gmina Drużbice (według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.) liczyła ogółem 5202 
mieszkańców, w tym 2634 kobiety i 2568 mężczyzn.  

Tabela 1Liczba ludności w gminie Drużbice w podziale na grupy wiekowe na dzień 31.12.2020 r. 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 
0-2 87 81 168 
3 23 24 47 

4-5 58 51 109 
6 28 31 59 
7 34 26 60 

8-12 157 144 301 
13-15 92 76 168 
16-17 42 44 86 

18 19 27 46 
19-65 1695 0 1695 
19-60 0 1456 1456 
>65 333 0 333 
>60 0 674 674 

ogółem 2568 2634 5202 
 

Tabela 2Statystyka zdarzeń z zakresu ewidencji ludności. 

Lp. Statystyka zdarzeń z zakresu ewidencji ludności  w 2020 r. 
wg. stanu              
na dzień 

31.12.2020r. 

1 Urodzenia - mieszkańcy gminy 53 

2 Zgony - mieszkańcy gminy 82 

3 Małżeństwa zawarte na terenie gminy 17 

4 Pary, które obchodziły „złote gody” 16 

5 Cudzoziemcy zameldowani na terenie gminy 12 

6 Osoby zameldowane na terenie gminy na pobyt stały (ogółem) 5117 

7 Osoby zameldowane na terenie gminy na pobyt czasowy (ogółem) 85 

W 2020 r.  5 września w Gminie Drużbice odbył się pierwszy cywilny ślub plenerowy. Słowa 
przysięgi małżeńskiej powiedzieli sobie mieszkańcy Wdowina Pani Katarzyna Matyja 
i Bogdan Łuczyński. 
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Ceremonia odbyła się w nietypowym miejscu – salę USC zastąpiła pięknie udekorowana 
altana na posesji nowożeńców. W obecności przybyłych gości ślubu udzielał Wójt Gminy 
Drużbice Pan Tomasz Głowacki. 

1.4. Struktura użytkowania ziemi 

Gmina Drużbice jest gminą o charakterze rolniczym, a pewne znaczenie 
w użytkowaniu jej terenu odgrywa turystyka. W strukturze użytkowania gruntów dominują 
użytki rolne (74%), w tym grunty orne (56,7%) oraz łąki i pastwiska (13,4%). Znaczną część 
obszaru zajmują grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione (21,8%). Dane szczegółowe  
w tym zakresie przedstawia poniższy wykres. 

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

 
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny. 
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Zdjęcie 1 Ślub plenerowy. Zdjęcie 2 Ślub plenerowy. 
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W gminie Drużbice dominują gleby słabe i bardzo słabe, w V i VI klasie bonitacyjnej 
(ok. 60% gruntów). Gleby dobre (III klasa bonitacyjna) zajmują ok. 9%, a gleby średnie 
(IV klasa) ok. 31% ogólnej powierzchni gruntów ornych gminy. 

1.5. Podmioty gospodarcze. 

Liczba zarejestrowanych wpisów działalności gospodarczej na terenie Gminy 
Drużbice na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 296. W 2020 r. zanotowano następujące wpisy  
do CEIDG: 

 nowa działalność gospodarcza: 23 

 zawieszenie działalności gospodarczej: 6 

 wznowienie działalności gospodarczej: 2 

 zamknięcie działalności gospodarczej: 12 

 inne zmiany w CEIDG: 54 
W porównaniu do 2019 r. obserwuje się wzrost zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 
o 11 nowych podmiotów. 

Tabela 3Zestawienie zakresu działalności podmiotów zarejestrowanych w 2020 r. 

L.p. Zakres działalności wg CEIDG 
Ilość 

podmiotów 

1. 
25.62.Z - obróbka mechaniczna elementów 
metalowych 

1 

2. 
95.22.Z - naprawa i konserwacja urządzeń 
gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku 
domowego i ogrodniczego 

1 

3. 49.41.Z - transport drogowy towarów 1 
4. 96.02.Z - fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 1 

5. 46.19.Z - działalność agentów zajmujących się 
sprzedażą towarów różnego rodzaju 

1 

6. 
43.22.Z - wykonywanie instalacji wodno-
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i 
klimatyzacyjnych 

2 

7. 45.20.Z - konserwacja i naprawa pojazdów 
samochodowych 

1 

8. 14.14.Z - produkcja bielizny 1 
9. 25.11.Z - produkcja konstrukcji metalowych 1 

10. 74.10.Z - działalność w zakresie specjalistycznego 
projektowania 

1 

 Razem 11 

 

1.6. Bezrobocie. 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie 
w ostatnim kwartale 2020 r. wyniosła 127 osób. Wśród ogółu bezrobotnych Powiatu 
Bełchatowskiego mieszkańcy naszej gminy stanowili 4,47%. Porównując stan bezrobocia 
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z analogicznym okresem roku ubiegłego Powiatowy Urząd Pracy podkreśla, że liczba 
bezrobotnych w Gminie Drużbice zwiększyła się o 20 osób. Zwiększyła się również liczba 
osób długotrwale bezrobotnych, w  2020 r. było to 66 osób, a w 2019 r. - 52. 

2. STAN FINANSÓW GMINY 

2.1. Budżet i jego wykonanie w 2020 r. 

Budżet na 2020 rokzostałprzyjętyUchwałąnr XVI/114/2019 RadyGminyDrużbice z 
dnia 30 grudnia 2019 roku. Zmiany w budżecie w 
trakcieomawianegorokuwprowadzonezostały14uchwałamiRadyGminyDrużbiceoraz34 
zarządzeniamiWójtaGminyDrużbice, którepodyktowanebyłygłówniezmianami: 

 planów dotacji celowych dotyczących zadań własnych jak również zadań zleconych 
przyznawanych w trakcie całego roku budżetowego z budżetu państwa np.: dotacje  
na pomocmaterialną dla uczniów, dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w 
cenie oleju napędowego dla rolników, na zadania w zakresie pomocy społecznej i rodziny, 
na zadaniaoświatowe oraz na zadania inwestycyjne i inne, 

 planów wydatków bieżących i majątkowych, które spowodowane były różnymi 
czynnikamispołeczno-gospodarczymi, czy też potrzebami wynikającymi z realizacji 
budżetu. 

2.2. Zestawienie dochodów, wydatków i deficyt budżetu gminy– stan na 31.12.2020 r. 

Tabela 4Dochody, wydatki, deficyt budżetowy. 

Wyszczególnienie Plan 
Wykonanie na 
31.12.2020 r. 

A. DOCHODY (A1+A2) 30.362.930,89 30.038.412,87 
A1. Dochody bieżące 26.724.903,60 26.432.648,16 
A2. Dochody majątkowe, tym: 3.638.027,29 3.605.764,71 
A.21 Dochody ze sprzedaży majątku 88.000,00 88.401,51 
B. WYDATKI (B1+B2) 31.488.006,77 29.263.636,93 
B1. Wydatki bieżące 25.749.146,91 24.066.164,04 
B2. Wydatki majątkowe 5.738.859,86 5.197.472,89 
C. WYNIK BUDŻETU (A-B) -1.125.075,88 774.775,94 
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a 
wydatkami bieżącymi (A1 – B1) 

975.756,69 2.366.484,12 

D PRZYCHODY ogółem z tego: 2.546.000,00 2.104.646,29 

D1. kredyty i pożyczki 1.253.000,00 600.000,00 

D2. inne źródła 1.293.000,00 1.504.646,29 

E. ROZCHODY ogółem z tego: 1.420.924,12 1.401.924,12 

E1. spłaty kredytów i pożyczek 1.420.924,12 1.401.924,12 

Kwota zadłużenia na 31.12.2020 r. wynosiła 7.754.880,55 zł. 
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2.3. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem – 57,17 % 

Tabela 5Wykonanie dochodów. 

Wykonanie dochodów ogółem 30.038.412,87 
Wykonanie dochodów własnych 17.173.140,63 

2.4. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 17,76 % 

Tabela 6Wykonanie dochodów. 

Wykonanie dochodów ogółem 29.263.636,93 
Wykonanie wydatków majątkowych 5.197.472,89 

2.5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 

Na plan 3.711.166,00 zł dochody zostaływykonane w kwocie 3.605.35100 zł,  
tj. 97,15 %. 
Podatki lokalne - na plan 2.503.700,00 zł, wykonano 2.419.259,04 zł, tj. 96,63 %, z tego: 

 podatek od nieruchomości – 1.735.275,50 zł, 

 podatek rolny – 371.576,27 zł, 

 podatek leśny – 80.042,58 zł, 

 podatek od środków transportowych – 232.364,69 zł. 

2.6. Pożyczki i kredyty. 

Przychody – w budżecie gminy zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek  
w kwocie 1.253.000,00 zł, Gmina w 2020 r. zaciągnęła kredyt długoterminowy w banku 
krajowym w wysokości 600.000,00 zł. 

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

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

Gmina Drużbice w związku ze strukturą dochodów oraz zasad wynikających z art. 243 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych ma ograniczone możliwości 
spłacania swoich zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Dlatego też należy na bieżąco 
monitorować wpływy dochodów, realizację wydatków oraz kształtowanie się wskaźnika 
spłaty zobowiązań. 
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2.7. Pozyskane środki zewnętrzne. 

Łączna kwota pozyskanych środków finansowych przez Gminę Drużbice w 2020 roku 
wynosi: 2 861 978,02 zł. 

W ramach inwestycji drogowych pozyskano łącznie639 342,63 zł w tym: 

1. 319 552,63 zł na modernizację drogi gminnej w miejscowości Wdowin Kolonia – 
Suchcice ze środków budżetu Gminy Kleszczów. 

2. 80 000,00 zł na modernizację drogi gminnej w miejscowości Depczyk, gm. Drużbice 
ze środków budżetu Gminy Kleszczów. 

3. 69 790,00 zł ze środków budżetu Województwa Łódzkiego oraz 170 000,00 zł 
ze środków z budżetu Gminy Kleszczów na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej  
w miejscowości Gręboszów, gmina Drużbice – etap I”. 

W ramach projektów edukacyjnych  pozyskano łącznie 1 704 040,62 zł w tym: 

1. 59 999,94 zł na projekt „Zdalna Szkoła – wsparcia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  
w systemie kształcenia zdalnego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 
(Instytucja udzielająca wsparcia: Centrum Projektów Polska Cyfrowa). 

2. 55 000,00 zł na projekt „Zdalna Szkoła+ – wsparcia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  
w systemie kształcenia zdalnego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 
(Instytucja udzielająca wsparcia: Centrum Projektów Polska Cyfrowa). 

3. 792 000,00 zł na zadanie pn. „Utworzenie w 2021 roku  24 nowych miejsc opieki  
w gminnym żłobku w Drużbicach” w ramach  Resortowego programu rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021. 

4. 797 040,68 zł na projekt z zakresu wsparcia działań ułatwiających powrót na rynek 
pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 pn. „Aktywny 
Maluch, Aktywny Rodzic” realizowany w gminnym żłobku w Drużbicach 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020. 

W ramach inwestycji z zakresu ochrony środowiska pozyskano łącznie 435 284,74 zł 
w tym: 

1. 155 917,74 zł ze środków budżetu Powiatu Bełchatowskiego oraz 100 000,00 zł 
ze środków budżetu Gminy Kleszczów na zadanie pn. „ Budowa zbiornika 
retencyjnego wody pitnej o pojemności 100m3 na terenie stacji wodociągowej  
w Wadlewie”. 

2. 166 188,00 zł w tym: 116 331,00 zł (dotacja) + 49 857,00 zł (pożyczka) na zadanie 
pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Drużbice, Drużbice 77A w celu 
zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery” ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,  
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3. 13 179,00 zł  na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest  
z terenu Gminy Drużbice w 2020 r. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi.  

W ramach projektów z zakresu edukacji ekologicznej pozyskano łącznie 73 665,00 zł 
w tym: 

1. 26 735,00 zł na Program Edukacji Ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej 
im. H. Sienkiewicza w Rasach  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

2. 46 930,00 zł na utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej  
im. H. Sienkiewicza w Rasach ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

W ramach małych projektów lokalnych pozyskano 9 645,03 zł na rozbudowę placu zabaw 
w miejscowości Stoki ze środków budżetu Województwa Łódzkiego. 

2.8. Wydatki Funduszu sołeckiego w 2020 r. 
W 2019 roku 31 sołectw Gminy Drużbice złożyło wnioski na kwotę 463 661,08 zł, 

dotyczące funduszu sołeckiego na 2020 rok. W trakcie roku realizowano zadania  
i wydatkowano kwotę, 438 537,36, tj. 94,58 %. 

Tabela 7 Wykonanie Funduszu sołeckiego w 2020 r. 

L.p. 
Nazwa 

sołectwa 
Nazwa zadania 

Plan na 
2020r. 

Razem 
plan wg 
sołectw 

Wykonanie 
na 

31.12.2020 r. 

Razem 
wykonanie 

na 
31.12.2020 

r.wg 
sołectw 

1 Brzezie 

Wykonanie oświetlenia drogowego 
(Brzezie - Czarny Las) 

5 400,00 

12 971,81 

5 200,00 

12 600,00 
Wykonanie oświetlenia drogowego 
(Brzezie do posesji nr 26) 

7 300,00 7 200,00 

Wykonanie oświetlenia drogowego 
w m. Czarny Las (zadanie wspólne 
z sołectwem Zwierzyniec) 

271,81 200,00 

2 
Bukowie 

Dolne 
Zakup i montaż wiaty wraz z 
wyposażeniem 

15 322,95 15 322,95 13 931,01 13 931,01 

3 
Bukowie 

Górne 

Zakup kosiarki spalinowej 2 000,00 

14 268,99 

2 000,00 

7 088,38 
Zakup wyposażenia kuchni 7 268,99 4 578,00 
Wymiana instalacji elektrycznej w 
Świetlicy 5 000,00 

510,38 

4 Chynów 

Zakup i montaż tablic 
informacyjnych 

3 390,60 

14390,60 

1 912,65 

12392,37 
Rozbudowa oświetlenia 
drogowego 

8 000,00 7 510,00 

Montaż progu zwalniającego na 
drodze gminnej 

3 000,00 2 969,72 
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5 Drużbice 
Remont drogi gminnej w 
miejscowości Drużbice 

14 552,75 14 552,75 10 000,00 10 000,00 

6 
Drużbice – 

Kolonia 

Remont drogi gminnej 7 125,77 

25 457,17 

7 125,77 

25 411,99 

Budowa oświetlenia drogowego 3 900,00 3 900,00 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w 
Drużbicach Kolonii 

12 431,40 12 386,22 

Zapewnienie gotowości bojowej 
OSP Drużbice 

2 000,00 2 000,00 

7 Głupice 

Rozbudowa oświetlenia 
drogowego 

6 000,00 

19 579,32 

6 000,00 

17 416,15 

Dokumentacja na przebudowę 
drogi w m. Wola Głupicka 

5 000,00 3 075,00 

Dokumentacja na wznowienie 
granic 

3 000,00 3 000,00 

Zakup materiałów i usług na 
remont dróg 

5 579,32 5 341,15 

8 Gręboszów 
Remont dróg gminnych 17 538,92 

18 038,92 
17 588,92 

18 038,92 
Zakup stojaka na rowery 500,00 450,00 

9 Hucisko 

Opracowanie dokumentacji 
technicznej wraz z mapą dc 
projektowych przebudowy 
budynku świetlicy wiejskiej w 
Hucisku 

10 187,92 

14 187,92 

10 187,92 

14 187,92 

Modernizacja instalacji 
elektrycznej w świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Hucisko 

4 000,00 4 000,00 

10 Józefów  
Modernizacja drogi gminnej w m. 
Józefów - jednokrotne 
powierzchniowe utrwalenie 

13 579,86 13 579,86 13 579,86 13 579,86 

11 Kazimierzów  

Rozbudowa oświetlenia 
drogowego 

1 000,00 

17 309,26 

900,00 

16 618,76 
Remont dróg gminnych na terenie 
sołectwa Kazimierzów 

10 000,00 9 409,50 

Zagospodarowanie działki i 
utworzenie placu zabaw w 
miejscowości Kazimierzów 

6 309,26 6 309,26 

12 Kącik 
Budowa oświetlenia w m. Kącik  9 000,00 

11 836,77 
9 000,00 

11 668,81 
Utwardzenie dróg gminnych 2 836,77 2 668,81 

13 Kobyłki 

Remont dróg gminnych 9 931,27 

12 931,27 

9 369,35 

12 369,35 Zapewnienie gotowości bojowej 
OSP w Drużbicach 

3 000,00 3 000,00 

14 Łęczyca 

Wymiana lamp istniejących na 
energooszczędne 

7 600,00 
10 093,69 

7 533,86 
9 314,03 

Remont skrzyżowania drogi 
gminnej z powiatową 

2 493,69 1 780,17 

15 Patok Modernizacja drogi w m. Patok 11 390,87  11 390,87 11 390,87 11 390,87 

16 Podstoła 

Zakup wyposażenia zaplecza 
kuchennego - świetlica wiejska 

9 000,00 

19 133,42 

8 937,99 

17 274,89 
Remont drogi gminnej 8 633,42 7 131,50 
Zakup wraz z montażem lustra 
drogowego i tablicy w 
miejscowości Zalesie 

1 500,00 
1 205,40 
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17 Rasy 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego 15 741,34 

21 241,34 

15 860,00 

20 938,09 

Zakup i montaż lusterka 
drogowego i tablic informacyjnych 
z numerami posesji 

1 100,00 1 094,70 

Zakup wyposażenia świetlicy 
wiejskiej 

900,00 1 997,99 

Remont pomieszczeń świetlicy 
wiejskiej 

3 500,00 1 985,40 

18 Rawicz 

Rozbudowa oświetlenia 
drogowego 

10 000,00 
15 241,87 

10 000,00 
15 241,87 

Remont dróg gminnych na terenie 
sołectwa 

5 241,87 5 241,87 

19 Rożniatowice 

Budowa oświetlenia Rożniatowice 
"Pole" 

5 795,97 

14 795,97 

5 795,97 

14 795,97 Remont świetlicy wiejskiej 
(remont dachu ) zakup materiałów 
i usług 

9 000,00 9 000,00 

20 Skrajne 
Powieszenie dodatkowej lampy 1 000,00 

9 688,32 
1 000,00 

9 467,57 Zakup i rozwiezienie kruszywa 
drogowego 

8 688,32 8 467,57 

21 Stefanów 

Opracowanie dokumentacji 
projektowej na budowę 
oświetlenia ulicznego w 
Stefanowie 

4 000,00 

13 093,42 

3 840,00 

11 728,69 
Remont budynków w m. Suchcice 
(zadanie wspólne z sołectwem 
Suchcice) 

9 093,42 7 888,69 

22 Stoki 

Remont drogi gminnej w sołectwie 
Stoki 

3 568,25 
13 458,25 

3 563,52 
13 453,52 

Rozbudowa placu zabaw w 
miejscowości Stoki 

9 890,00 9 890,00 

23 Suchcice 

Remont budynków w m. Suchcice  4 430,87 

17 430,87 

4 430,00 

17 422,11 
Zakup wyposażenia do świetlicy 
wiejskiej  

1 100,00 1 099,71 

Remont drogi gminnej 11 900,00 11 892,40 

24 Teofilów 
Rozbudowa oświetlenia 
drogowego w sołectwie Teofilów 

9 850,47 9 850,47 9 850,47 9 850,47 

25 Teresin 
Wykończenie wybudowanego 
budynku gospodarczego na działce 

11 309,80 11 309,80 11 246,94 11 246,94 

26 Wadlew 

Montaż rolet (żaluzji) w świetlicy 
wiejskiej 

5 430,06 

26 430,06 

5 425,53 

26 425,53 Modernizacja lokalu Klubu 
Aktywnych Kobiet w 
miejscowości Wadlew 

21 000,00 21 000,00 

27 Wdowin 

Remont dróg gminnych 3 296,10 

13 296,10 

3 119,36 

13 119,36 
Zagospodarowanie placu 
integracyjnego w miejscowości 
Wdowin 

10 000,00 10 000,00 

28 Wdowin – Remont dróg gminnych 9 350,06 14 350,06 8 801,45 13 801,45 
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Kolonia Zagospodarowanie placu 
integracyjnego w miejscowości 
Wdowin 

5 000,00 5 000,00 

29 
Wola 

Rozniatowska 
Budowa oświetlenia drogowego w 
miejscowości Wola Rożniatowska 

11 512,48 11 512,48 11 040,00 11 040,00 

30 Zabiełłów 
Rozbudowa oświetlenia 
drogowego 

9 039,73 9 039,73 9 022,48 9 022,48 

31 Zwierzyniec 

Ogrodzenie działki gminnej w 
Zwierzyniec 

15 876,77 

17 876,77 

15 700,00 

17 700,00 
Zakup i montaż tablicy 
informacyjnej 

300,00 300,00 

Zakup i montaż lamp wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 485 (zadanie 
wspólne z sołectwem Brzezie) 

1 700,00 1 700,00 

OGÓŁEM: 463 661,08 463 661,08 438 537,36 438 537,36 

 

2.9.  Pomoc publiczna, umorzenia i zwolnienia podatkowe w 2020 r. 

W 2020 r. udzielono pomocy publicznej w rolnictwie z tytułu zwrotu podatku 
akcyzowego zawartegowcenieolejunapędowegowykorzystywanegodoprodukcjirolnej 
dlaproducentów rolnychposiadającychgospodarstwarolne naterenieGminy Drużbice 
na łączną kwotę 465.286,19 zł (749złożonych wniosków). Środkifinansowe na wypłatę 
pomocy dla producentów rolnych GminaDrużbice w całościpozyskaławformiedotacji 
z budżetu państwa. 

Udzielono również pomocydeminimisjednemupracodawcy,zatrudniającemu jednego 
młodocianego mieszkańca Gminy w celu naukizawodu nałącznąkwotę 4.511,89zł. 
 

W2020roku Wójt Gminy jako Organ podatkowy w jednym przypadku 
umorzyłzaległościpodatkowe w podatku od środków transportowychoraz w jednym 
przypadkuodroczył termin płatności podatku od nieruchomości z działalności gospodarczej. 

Tabela 8 Zestawienie umorzeń, zwolnien podatkowych i  pomocy publicznej. Powyższe dane ustalono na 
podstawie  danych wynikających z rejestrów podatkowych oraz  rejestru SRPP i  rejestru SHRIMP. 

Lp. Podstawa prawna 
pomocy publicznej 

Rodzaj pomocy Kwota  
przyznanej 

pomocy w zł 

Liczba 
pomocy 

 

 Forma 
pomocy 

Rodzaj pomocy 

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

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

465.286,19 749 Dotacja Pomoc publiczna 
inna niż de 
minimis 

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

Pomoc na inwestycje  rzeczowe 
aktywa trwałe i wartości 
niematerialne w gospodarstwach 
rolnych powiązane z produkcja  

69.207,92 3 Korzyści 
podatkowe 

Pomoc publiczna 
inna niż de 
minimis 
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podstawową produktów rolnych 
( budowa budynków inwentarskich i 
fotowoltaika do produkcji rolnej) 

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

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

8.876,92 5 Korzyść 
podatkowa 

Pomoc publiczna   
de minimis 

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

Umorzenie zaległości podatkowej w 
podatku od środków transportowych 

7.974,00 1 Korzyść 
podatkowa 

Pomoc publiczna  
de minimis 
 

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

Odroczenie terminu płatności 
podatku od nieruchomosci z 
działalności gospodarczej 

2.021,00 1 Korzyść 
podatkowa 

Pomoc publiczna  
de minimis 
 

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

Dofinansowanie kosztów kształcenia 4.511,89 1 Dofinansow
anie 

Pomoc publiczna 
de minimis 

7 Art. 403 ustawy z 
dnia  27 kwietnia 
2001 r. Prawo 
ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1219 z późn. 
zm.) 

Dotacja celowa na ochronę 
środowiska ( wymiana azbestu) 

13.811,97 14 Dotacja Pomoc publiczna 
 de minimis 

3. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

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

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

W niniejszej strategii określono trzy obszary, w których będzie koncentrował się 
rozwój gminy Drużbice.Wskazane poniżej obszary strategiczne należy postrzegać jako całość. 
Obszary te wzajemnie przenikają się, a rozwój w jednym z nich wywiera wpływ  
na postęp w innych obszarach. Zostały one wyznaczone w sposób współzależny i łącznie 
wskazują drogę rozwoju Gminy Drużbice. 
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Dla każdego z obszarów priorytetowych sformułowany został cel strategiczny 
(w perspektywie do 2025 roku), z którego wynikają cele operacyjne. Dla ich 
urzeczywistnienia wyodrębniono natomiast kierunki interwencji – kluczowe zadania  
i projekty do realizacji. Należy je traktować jako pewną propozycję, otwartą listę 
przedsięwzięćw danym zakresie, określającą ogólne ramy koncentracji aktywności 
programowej, finansoweji organizacyjnej całej wspólnoty gminy w perspektywie 
długofalowej. 

 

Rysunek 2 Plan strategiczny dla gminy Drużbice w układzie obszarów priorytetowych, celów 
strategicznych i celów operacyjnych 

 
 

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

INFRASTRUKTURA 
TECHNICZNA I 
ŚRODOWISKO 
NATURALNE

GOSPODARKA
SPOŁECZEŃSTWO I 
INFRASTRUKTURA 

SPOŁECZNA

PEŁNA I NOWOCZESNA 
INFRASTRUKTURA 

TECHNICZNA ORAZ CZYSTE 
ŚRODOWISKO NATURALNE 
ZAPEWNIAJĄCE KOMFORT 

ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

EFEKTYWNA 
GOSPODARKA LOKALNA -

INTENSYFIKACJA 
ROZWOJU 

GOSPODARCZEGO GMINY

WYSOKI POZIOM USŁUG 
SPOŁECZNYCH I 

KONKURENCYJNY KAPITAŁ 
LUDZKI

Gmina zapewniająca 
wysoki poziom życia 

poprzez rozwój i 
modernizację 

infrastruktury technicznej

Gmina dbająca o 
środowisko naturalne

Gmina stymulująca rozwój 
wyspecjalizowanego 

rolnictwa

Gmina sprzyjająca 
rozwojowi 

przedsiębiorczości

Gmina posiadająca 
atrakcyjną ofertę 

turystyczną 

Gmina zapewniająca 
wysoki standard usług 

społecznych i kulturalnych

Gmina rozwijająca 
tożsamość i integrująca 
lokalne społeczeństwo

Gmina dbająca o rozwój 
kapitału ludzkiego
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Tabela 9Wskaźniki realizacji zadań zapisanych w „Strategii Rozwoju Gminy Drużbice na lata 2016-2025” 
w roku 2020. 

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

CZYSTE ŚRODOWISKO NATURALNE ZAPEWNIAJĄCE KOMFORT ŻYCIA 
MIESZKAŃCÓW 

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

Działanie Wskaźnik realizacji 

Rozbudowa 
infrastruktury 
technicznej 

 liczba powstałych zbiorników retencyjnych – 1 

 liczba powstałych nowych odcinków sieci wodociągowej – 1 
 

Modernizacja i rozbudowa 
infrastruktury drogowej 

• długość (km) przebudowanych dróg, - 1,95 km 
liczba nowych punktów oświetleniowych - 45 

Termomodernizacja 
budynków użyteczności 

publicznej oraz modernizacja 
źródeł ciepła 

 liczba budynków użyteczności publicznej oraz budynków 
komunalnych poddanych termomodernizacji na terenie gminy - 1 

Zagwarantowanie 
bezpieczeństwa 
mieszkańcom 

 ilość i rodzaj sprzętu zakupionego na potrzeby OSP: 
- 4 radiotelefony przenośne, drabina ratownicza, 6 latarek kątowych; 
- 23 hełmy strażackie; 
- rozdzielacz i prądownice wodne; 
- 5 kpl. ubrań koszarowych; 
- 1 ubranie specjalne; 
- motopompa pożarnicza; 
 Wyżej wymieniony sprzęt trafił do 5 jednostek OSP. 
 Ilość szkoleń dla strażaków jednostek OSP: 

 - 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 Wskaźnik realizacji 

Poprawa stanu środowiska 
naturalnego gminy 

 Ilość odpadów zbieranych w sposób selektywny – 1070,62 Mg 

 powierzchnia (m2) zdemontowanych pokryć dachowych zawierające 
azbest – 3190m2 

 masa (Mg) zebranych wyrobów zawierających azbest – 47,70 Mg 
Obszar priorytetowy: SPOŁECZEŃSTWO I INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

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

Działanie Wskaźnik realizacji 

Wzrost efektywności w 
rozwiązywaniu problemów 

społecznych 

• liczba osób/rodzin korzystających z pomocy GOPS według 
powodów przyznania 
- zasiłek stały – 25 
- zasiłek okresowy – 29 
- zasiłek celowy – 71 
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- posiłek – 46 
- schronienie – 1 
- odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej – 10 
- wspieranie rodziny i piecza zastępcza - 7 

 liczba osób bezrobotnych z terenu gminy zarejestrowanych w PUP - 
127 

Cel operacyjny: Gmina rozwijająca tożsamość i integrująca lokalne społeczeństwo 
Działanie Wskaźnik realizacji 

Przeciwdziałanie 
rozwarstwieniu lokalnego 

społeczeństwa 

 liczba działań wspierających dziedzictwo kulturowe, tradycje, 
folklor – 7 

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

Rozwój i poszerzenie funkcji 
obiektów dydaktycznych, 

kulturalnych oraz sportowo-
rekreacyjnych 

 liczba nowych obiektów rekreacyjno-sportowych – 4   
 

 

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

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

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

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

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

Bazując na wynikach analizy danych zastanych, wskaźnikach opisujących poziom 
rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przestrzennego i środowiskowego gminy Drużbice, 
na wynikach badań ankietowych wśród mieszkańców oraz biorąc pod uwagę znaczenie 
wybranych obszarów dla rozwoju gminy, zdecydowano się wskazać do rewitalizacji w gminie 
Drużbice obszar w miejscowościach Drużbice, Drużbice-Kolonia, Gręboszów (wyłączając 
obszary niezaludnione i leśne). 
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Rysunek 3. Cele główne "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Drużbice na lata 2017-2022" 

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

  
Cel 2.  
Budowanie spójności przestrzennej obszaru  
rewitalizacjiz uwzględnieniem możliwości 
rozwoju potencjału gospodarczegoi poprawy w 
sferze inwestycji prośrodowiskowych 
 

 

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

Poniższa tabela przedstawia wskaźniki dla projektów realizowanych na obszarze 
rewitalizacji na terenie Gminy Drużbice w roku 2020.  

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

Cel Wskaźnik 
Stan na dzień 
31.12.2019. 

Stan na dzień 
31.12.2020. 

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

stopa (%) bezrobocia 5,6% 4,47 % 
udział osób pobierających świadczenia z GOPS 3,79% 2,22% 

liczba osób korzystających z nowo powstałej  
infrastruktury społecznej 

0 0 

liczba prowadzonych form aktywności i 
wydarzeń kulturalnych 

5 form 
aktywności  

5 form 
aktywności  

liczba działających organizacji pozarządowych  4 organizacje  4 organizacje 

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

liczba podmiotów gospodarczych 63 podmioty 66 podmiotów 

liczba obiektów poddanych odnowie  
z przeznaczeniem na cele społeczne 

1 1 

liczba obiektów poddanych termomodernizacji 0 1 

długość przebudowanych odcinków dróg 0,723 km 0,990 km 

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

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

1) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Drużbice na rok 2020, 
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2) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2016-2020, 

3) Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Drużbice na lata 2016-2018, 
4) Program współpracy Gminy Drużbice z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

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

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

Uchwałą nr XXX/325/2019  Rady Gminy Drużbice z dnia 28 grudnia 2019 r. został 
przyjęty Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Drużbice na rok 2020. Inicjowaniem  
i realizowaniem działań ujętych w Programie zajmuje się Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Drużbicach. 

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

Na terenie gminy Drużbice w 2020 r. funkcjonowało 13 punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych, w tym 11 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 2 punkty sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Komisja opiniowała 
3 wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności 
lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady Gminy Drużbice Nr XXXVII/389/2018 z dnia 
5 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie Gminy Drużbice oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Drużbice 
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Przeprowadzono kontrolę jednej 
placówki handlowej pod kątem przestrzegania zasad sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych. 

W 2020 r. do Komisji wpłynęło 15 wniosków o podjęcie działań wobec osób 
nadużywających alkoholu, łącznie prowadzono 21 takich spraw. Komisja skierowała dwie 
osoby na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia 
od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Na wniosek Komisji Sąd Rejonowy 
w Bełchatowie zastosował wobec dwóch osób obowiązek poddania się leczeniu 
odwykowemu. 

Z pomocy specjalistycznej w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemem 
alkoholowym, narkotykowym oraz dotkniętych przemocą w rodzinie w 2020 roku skorzystało 
łącznie 28 osób, w tym 10 kobiet (w tym 5 kobiet uzależnionych od alkoholu i 2 podejrzane  
o stosowanie przemocy w rodzinie) oraz 18 mężczyzn (wszyscy uzależnieni od alkoholu,  
w tym 3 podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie). Pomocy udzielano zarówno ww. 
osobom, jak  i członkom ich rodzin, których zapraszano do współpracy. Łącznie odbyło się 
48 dyżurów w czasie192 godzin. 

Zakupiono 39 książek o tematyce uzależnień, które wzbogaciły zbiory Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Drużbicach. 
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W okresie ferii letnich i zimowych zostały sfinansowane animacje i zajęcia sportowo - 
rekreacyjne o charakterze profilaktycznym. Odbyłysię 2 wydarzenia, w których łącznie 
wzięło udział 65 dzieci z terenu gminy. 

We wszystkich szkołach na terenie gminy realizowano programy profilaktyczne 
(profilaktyka uzależnień i przemocy oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych) 
dla uczniów klas I-VIII . Łącznie odbyło się 93 godziny warsztatów.  W każdej szkole został 
również wystawiony spektakl związany z tematyką uzależnień i przemocy. W nawiązaniu 
do spektaklu zorganizowano konkursy plastyczny i literacki dla uczniów. 

Przeprowadzono kampanię „Reaguj na przemoc”, której celem było uwrażliwienie 
mieszkańców gminy na problem przemocy domowej, wspieranie osób doznających przemocy 
domowej, ułatwienie podjęcia decyzji o ujawnieniu przemocy w rodzinie oraz akcję „Ciąża 
bez alkoholu” związaną z obchodami Światowego Dnia Świadomości FAS. 

Z tzw. Funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych 
zezwoleń na sprzedaż alkoholu), w 2020 r. sfinansowane zostały między innymi wydatki: 
- na wydanie opinii przez biegłego w przedmiocie stwierdzenia uzależnienia od alkoholu 

w wysokości 1.230,00 zł 
- na złożenie wniosku do sądu o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu do poddania 

się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego 
w wysokości  660,00 zł 

- na funkcjonowanie punktu konsultacyjno – informacyjnego dla osób z problemem 
alkoholowym, narkotykowym i przemocą w rodzinie w wysokości 11.268,81 zł 

- na realizację warsztatów profilaktycznych, spektakli profilaktycznych i konkursów,  oraz 
imprez sportowych z programem profilaktycznym w wysokości 13.127,89 zł 

- na działania z zakresu edukacji (ulotki, broszury, książki profilaktyczne) w wysokości 
5.853,45 zł 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba ważnych zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) wynosiła - 30,  
liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży (lokale gastronomiczne) wynosiła – 4. 
Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2020 r. poza miejscem 
sprzedaży wyniosła – 15, natomiast w miejscu sprzedaży – 3 

3.3.2. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie 

Uchwałą nr XV/120/2016 Rada 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, Służb Zdrowia oraz Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, którzy łącząc swoją wiedzę, mają za 
zadanie nieść pomoc osobom pokrzywdzonym i przeciwdziałać zjawisku przemocy na terenie 
gminy. 



Raport  o  s tanie Gminy  Drużb ice 2020  r. 
 

Strona | 22 
 

W roku 2020 odbyły się 2 posiedzenia Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 
38 posiedzeń grup roboczych. Ustalono na nich m.in. sposób realizacji zadań, w tym 
związanych z działalnością informacyjną i szkoleniową, analizowano bieżące problemy, 
ustalono plany działań w przypadku konkretnych rodzin uwikłanych w przemoc. W roku 
2020 wszczęto 15 procedur „Niebieska Karta”, łącznie prowadzono 17 takich procedur. 

W 2020 roku w szkołach na terenie gminy Drużbice podejmowane były działania 
w ramach profilaktyki przemocy i zachowań ryzykownych oraz promocji zdrowia. W każdej 
placówce odbyły się spektakle i warsztaty profilaktyczne o tematyce zapobiegania 
nadużywania alkoholu, narkotyków oraz cyber przemocy i zachowań agresywnych. 

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

3.3.3 Gminny Program Wspierania Rodziny 

Na podstawie art. 176 pkt 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej, Uchwałą nr XXXIX/403/2018 Rady Gminy Drużbice z dnia 
08.10.2018r. przyjęto Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Drużbice na lata 
2019-2021. Koordynatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Drużbicach, który realizuje program przy współpracy z Urzędem Gminy w Drużbicach, 
Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drużbicach, Zespołem 
Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w Drużbicach, Policją, placówkami 
oświatowymi i kulturalnymi, zakładami opieki zdrowotnej, Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Bełchatowie, Sądem Rejonowym w Bełchatowie i kuratorami, Poradnią 
Psychologiczno – Pedagogiczną w Bełchatowie i organizacjami pozarządowymi. Celem 
głównym Programu jest wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych. 

Działaniarealizowane w ramachProgramu: 
1. Pomoc dla rodzin 

Rodziny z dziećmi, które nie są w stanie w oparciu o własne zasoby i możliwości 
pokonać napotykanych zagrożeń dla ich prawidłowego funkcjonowania obejmowane były 
zgodnie z potrzebami wielopłaszczyznową pomocą i wsparciem.  W 2020 r. wsparciem 
z systemu pomocy społecznej objęto 257 osób i rodzin z terenu gminy Drużbice, w tym 
34 rodziny z dziećmi. Występowanie trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych zdiagnozowano w 7 rodzinach. 

Zabezpieczenie potrzeb socjalnych rodzin z dziećmi realizowane było poprzez 
wsparcie z systemu pomocy społecznej: 
- zasiłki okresowe - wypłacono 9 rodzinom (18 dzieci w tych rodzinach) na kwotę 

12.032,25 zł; 
- zasiłki celowe - wypłacono 2 rodzinom (3 dzieci w tychrodzinach) na kwotę 750,00 zł; 
- świadczenia pieniężne na zakup żywności w ramach wieloletniego Programu rządowego 
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„Posiłek w szkole i w domu” - wypłacono 22 rodzinom (51 dzieci w tych rodzinach)  
na kwotę 29.720,00 zł; 

- w ramach wieloletniego Programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” posiłki 
w szkołach wydano 75 dzieciom z 42 rodzin w liczbie 2876 posiłków na kwotę 8.651,20 zł. 

Pomoc dla rodzin z dziećmi realizowana była również z systemu świadczeń 
rodzinnych, w postaci świadczenia 500+, świadczenia dobry start oraz pomocy materialnej 
dla uczniów: 
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego wpłacono 183 rodzinom na  

372 dzieci  na kwotę 674.549,96 zł; 
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka wypłacono 33 rodzinom na kwotę 

33.000,00 zł; 
- świadczenie rodzicielskie wypłacono 21 rodzinom na kwotę 129.679,45 zł; 
- świadczenie wychowawcze wypłacono 592 rodzinom na 982 dzieci w kwocie 

5.617.819,60 zł; 
- świadczenie dobry start wypłacono 428 rodzinom na 629 dzieci na kwotę 188.700,00 zł; 
- zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 128 osobom na kwotę 291.352,58 zł w tym na 46 dzieci; 
- świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

wypłacono 15 rodzinom na kwotę 296.223,90 zł; 
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacono 19 rodzinom na 29 osób uprawnionych 

w kwocie 116.580,00 zł; 
- pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) udzielono 48 dzieciom 

z 23 rodzin, na kwotę 67.059,25 zł. 

2. Wspieranie interdyscyplinarne 
W realizację wsparcia dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze 

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

3. Praca z asystentemrodziny 
W roku sprawozdawczym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał jednego 

asystenta w pełnym wymiarze czasu pracy. Koszty związane z zatrudnieniem i podnoszeniem 
kwalifikacji przez asystenta rodziny wyniosły 43.361,04 zł. Asystent rodziny podnosił swoje 
kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach: o prawie i praktyce realizacji funkcji asystenta 
rodziny oraz metodyce, uprawnieniach i dokumentowaniu pracy z rodziną. 
Wsparciem asystenta rodziny objętych było 7 rodzin i 18 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 oraz 
bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego. 
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4. Partycypacja w kosztach umieszczania dzieci w pieczy zastępczej 
Gmina Drużbice współfinansowała pobyt 1 małoletniego dziecka, umieszczonego 

w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, a następnie przeniesionego 
do Ośrodka Interwencyjno- Socjalizacyjnego. Kwota poniesionych wydatków z budżetu 
gminy (zadania własne) 31.312,55 zł. 
Nie umieszczono żadnego dziecka w pieczy zastępczej, żadne dziecko nie powróciło 
do rodziny naturalnej. Jedno dziecko od 2018 r. przebywa w placówce opiekuńczo-
wychowawczej. 

5. Karta dużej rodziny 
Rodziny z co najmniej trojgiem dzieci mogły też skorzystać z systemu zniżek 

i dodatkowych uprawnień w ramach Karty Dużej Rodziny - w roku 2020  przyjęto 24 wnioski 
i wydano 88 kart, w tym 39 kart dla dzieci. Ogólna liczba rodzin, które posiadały aktywną 
Kartę Dużej Rodziny w gminie Drużbice w roku 2020 wynosiła 129. 
Na terenie Gminy Drużbice KDR uprawnia do zniżki w opłacie za pobyt dziecka  
w przedszkolu. W 2020 r. z ulgi tej skorzystały 4 rodziny. Kwota ulgi wynosiła 67,70 zł. 
Karta uprawnia również do ulgi w zniżkach i opłatach za pobór wody i odbiór ścieków. Z ulgi 
tej skorzystały 32 osoby, w tym 29 osób to odbiorcy wody, 3 osoby to odbiorcy wody  
i dostawcy ścieków. Koszt realizacji wyniósł 1042,23 zł, w tym za wodę 917,96 zł i odbiór 
ścieków 124,27 zł. 

3.3.4. Roczny Program współpracy Gminy Drużbice z organizacjami pozarządowymi. 

Uchwałą Nr XII/91/2017r. z dnia 8 listopada 2019 r., Rada Gminy Drużbice uchwaliła 
roczny Program współpracy Gminy Drużbice z organizacjami pozarządowymi  
na 2020 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 2020 roku Gmina Drużbice ogłosiła otwarty konkurs ofert obejmujący zadania  
w następujących obszarach: 

1. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w różnych kategoriach 
wiekowych poprzez organizację szkoleń w zakresie: warcaby, szachy, tenis stołowy, piłka 
nożna, strzelectwo, biegi przełajowe oraz organizowanie przygotowań i uczestnictwo 
 w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych. 

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

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne związane  
z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportem przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 11 Stowarzyszenia, zadania publiczne. 

L.p. Stowarzyszenie Rodzaj zadania publicznego Kwota 
przyznanej 
dotacji 

1. Gminny Ludowy 
Klub Sportowy 
“Siatkarz” w 
Drużbicach 

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

14.000,00 

2. Gminny Ludowy 
Klub Sportowy w 
Drużbicach 

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

22.000,00 

 

W przedsięwzięciach zrealizowanych w 2020 r., uczestniczyły głównie dzieci 
i młodzież szkół podstawowych z terenu gminy Drużbice. Na realizację zadań sportowych  
w ramach otwartego konkursu ofert przyznano 36.000,00 zł z czego ze względu na ogłoszony 
stan epidemiczny nie wykorzystano –12.678,28 zł. Wszystkie sprawozdania złożone zostały 
w terminie, rozliczone i przyjęte. 

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

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

Gminny Program Osłonowy w zakresie dożywiania realizowany jest przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach w związku z rządowym programem „Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019-2023. W ramach Programu Osłonowego udzielono wsparcia 
25 uczniom i dzieciom w szkołach i przedszkolach na terenie gminy. Wydano łącznie 
340 posiłków na ogólną kwotę 850,00 zł. 

Przyznanie pomocy odbywało się bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego 
i bez wydawania decyzji administracyjnych. 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 170,00 zł (20%); dotacja 660,00 zł (80%). 
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3.5. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 

W 2020 roku Gmina Drużbice realizowała pomoc dla mieszkańców gminy 
finansowaną z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Z pomocy w formie paczek żywnościowych skorzystało 
ponad 1000 mieszkańców gminy. Wydano łącznie ponad 32 tony żywności. Natomiast 
z pomocy w ramach tzw. Działań towarzyszących tj. Warsztatów kulinarnych "Zdrowo, 
smacznie i tanio" i warsztatów dietetycznych skorzystało łącznie 61 mieszkańców. W ramach 
działań towarzyszących w formie zdalnej-wydawniczej wydano 200 poradników 
"O niemarnowaniu, oszczędzaniu i zdrowym odżywianiu". Realizatorem programu był Urząd 
Gminy w Drużbicach we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.  
W realizację wydawania żywności zaangażowali się również radni Rady Gminy Drużbice 
i wolontariusze. 

3.6. Program „Wspieraj seniora”. 

W 2020 roku Gmina Drużbice przystąpiła do realizacji programu rządowego 
„Wspieraj seniora” finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania 
Covid-19. 

Adresatami programu byli seniorzy, którzy zdecydowali się na pozostanie w domu 
w związku z zagrożeniem zakażenia Covid-19 i nie mieli możliwości zabezpieczenia sobie 
artykułów podstawowej potrzeby we własnym zakresie, w tym w szczególności artykułów 
spożywczych oraz środków higieny osobistej. Seniorzy mogli również zgłosić potrzebę 
udzielenia wsparcia w zakresie np. Załatwienia drobnych spraw urzędowych. Bezpośrednim 
realizatorem wsparcia był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

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

W nawiązaniu do Uchwały Nr XLII/346/2014r. z dnia 23 października 2014 roku, 
Rady Gminy Drużbice w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Drużbice na lata 2014-2032, w roku 2020 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 2020 roku złożone zostały 22 wnioski na szacowaną  
do odbioru ilość wyrobów azbestowych wynoszącą 61,600Mg. Wartość brutto planowanej 
usługi to  20 424,10 zł. Czterech wnioskodawców odstąpiło od realizacji przedsięwzięcia  
w związku z czym, łącznie odebrano 47,700Mg za kwotę 15 815,41 zł brutto. 
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W związku z późnym terminem otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w lutym 2020r. zakończono realizację 
zadania z roku 2019. Nowa umowa dotacji nr 475/OZ/D/2020, na rok 2020 została podpisana 
w dniu 28.10.2020r.Termin zakończenia zadania wyznaczono na 30.11 2020r. 

Gmina otrzymała dotację na w/w wymienione zadanie w wysokości 13 179,00 zł 
netto, co stanowi około 90% kosztów netto. 

3.8. Program Czyste Powietrze. 

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zminieszenie emisji gazów 
cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

Gmina Drużbice w oparciu o porozumienie zawarte z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi realizuje program „Czyste Powietrze”. 

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

Od początku działania programu za pośrednictwem gminy udało się złożyć ponad 50 
wniosków dla mieszkańców naszej gminy, co w dużej mierze przyczynia się do poprawy 
jakości powietrza na jej terenie. 

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na: 

 wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe), 

 docieplenie przegród budynku, 

 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

 montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 

 instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji 
fotowoltaicznej), 

 montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. 

3.9. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Drużbice w 2020 roku. 

Uchwałą Nr XV/133/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. Rada Gminy Drużbice przyjęła 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  
na terenie Gminy Drużbice w 2020 roku. Dokument ten został pozytywnie zaopiniowany 
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bełchatowie oraz przez Koła Łowieckie 
działające na terenie Gminy Drużbice. 

Program obejmuje swoim zakresem realizację takich zadań jak: 
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 
3) odławianie bezdomnych zwierząt; 
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4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
6) usypianie ślepych miotów; 
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt. 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w 2020 r. polegało na: 
1) wyłapaniu bezdomnych, zagubionych, wałęsających się lub zagubionych przez właścicieli 

zwierząt, 
2) zapewnienie miejsc w schronisku dla wszystkich zwierząt, pozostających bez właściciela 

lub odebranych na skutek zaniedbań i innych działań określonych w Ustawie o ochronie 
zwierząt, 

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

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

W/w zadanie realizowane było za pośrednictwem Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Mieszkaniowej Spółka z o.o., ul. Czyżewskiego 7, 97–400 Bełchatów prowadzącego 
Schronisko dla zwierząt w Bełchatowie. 
Na realizację Programu w 2020 roku Gmina Drużbice zapewniła w budżecie kwotę  
80 000,00zł. 
Na dzień 01.01.2020r. w schronisku przebywało 10 psów dorosłych. 
W związku z prowadzonymi interwencjami stan ten w roku 2020 zmieniał się w następujący 
sposób: 

Tabela 12 Stan ilościowy zwierząt. 

Stan ilościowy zwierząt w 2020r. 

Miesiąc 
Przyjęcie 

psów 
Adopcja psów 

Upadki 
psów 

Eutanazje 

Styczeń 1 0 0 0 
Luty 0 1 0 0 

Marzec 0 1 0 0 
Kwiecień 1 2 0 0 

Maj 1 1 0 1 
Czerwiec 2 0 0 0 

Lipiec 2 0 0 0 
Sierpień 0 2 0 1 
Wrzesień 0 2 0 0 

Październik 0 1 0 0 
Listopad 3 1 0 0 
Grudzień 0 2 0 0 
Razem: 10 13 0 2 
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Podsumowując rok 2020: 
- odebrano 10 psów 
- do adopcji przekazano 13 psów 
- liczba upadków – 0  
- liczba eutanazji – 2 
- stan zwierząt w schronisku na dzień 31.12.2020r. to 10 psów. 
Wydatki ogółem poniesione na realizację zadania w 2020 r. to 56 971,15 zł. 

3.10. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Drużbice na lata 2020 – 2024. 

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

Program opieki nad zabytkami stanowi podwalinę współpracy między samorządem 
gminnym, właścicielami zabytków i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  
Gminy Program Opieki nad Zabytkami określa priorytety, kierunki działań i zadania gminy 
w zakresie szerokopojętej ochrony dziedzictwa kulturowego. Z realizacji programu Wójt 
Gminy sporządza co dwa lata sprawozdanie i przedstawia Radzie Gminy (art.87 ust. 5 ustawy 
z dnia  23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2018r. poz. 
2067). 

Głównym celem „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Drużbice na lata 
2020–2024”, jest dążenie do poprawy stanu zasobów dziedzictwa kulturowego 
z zachowaniem krajobrazu kulturowego gminy oraz podwyższenie świadomości społecznej 
mieszkańców i właścicieli zabytkowych obiektów. 
Obszary i obiekty chronione na terenie Gminy Drużbice tworzą: 
–  pomniki przyrody, 
–  użytki ekologiczne. 

W 2020 r. Rada Gminy uchwałą nr XV/130/2020 z dnia 26.02.2020 r. zniosła formę 
ochrony pomnika przyrody znajdującego się na działce nr ewid. 121/1 Józefów 
tj. Dębu szypułkowego „Józef”. Zniesienie formy przyrody nastąpiło z powodu utraty 
wartości przyrodniczych w wyniku obumierania i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 
powszechnego. 

W związku z powyższym na terenie Gminy Drużbice istnieje jeden pomnik przyrody: 
na działce nr ewid. 347 obręb Głupice, gm. Drużbice tj. Wieloobiektowy pomnik przyrody 
w postaci 7 dębów szypułkowych ustanowiony Zarządzeniem Nr 45/87 Wojewody 
Piotrkowskiego z dnia 15 grudnia 1987r.   

Jesli chodzi o użytki ekologiczne to zlokalizowanych jest 10 użytków ekologicznych, 
które stanowią bagna i śródleśne oczka wodne. Ochrona tych terenów została ustalona 
w 2001r. na obszarze o powierzchni 4,4000 ha. 
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Zgodnie ze stanem w Rejestrze Zabytków Województwa Łódzkiego figuruje osiem obiektów 
zabytkowych, co przedstawiono w poniższym zestawieniu: 

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

Lp. Miejscowość Nr działki Obręb Obiekt Datowanie 

Nr 
rejestru 
zabytkó

w 

Data wpisu 
do rejestru 

1. 
Bukowie 
Dolne 

działka nr 115  
(dawny nr 
2/2) 

Bukowie Dolne 
Dwór w zespole 
dworsko - 
parkowym 

1 poł. 
XIX w. 

168 26.05.1967 r. 

2. 
Bukowie 
Dolne 

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

Bukowie Dolne 
Park w zespole 
dworsko - 
parkowym 

poł. 
XIX w 

334 16.03.1984 r. 

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

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

Park w zespole 
dworsko - 
parkowym 

XVIII/XIX 
w. 

306 31.08.1983 r. 

4 Suchcice działka nr 141  Suchcice 

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

2 poł. 
XVIII w. 

179 26.05.1967 r. 

5 Suchcice działka nr 141 
Suchcice 
 

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

XVIII/XIX 
w. 

337 28.03.1984 r. 

6 Wrzosy 
działka nr 420 
(dawny nr 
2.24) 

 
Bukowie Górne 
 

Park w zespole 
dworsko - 
parkowym 

1920 r. 338 16.03.1984 r. 

7 Wrzosy 
działka nr 420 
(dawny nr 
2.24) 

Bukowie Górne 
Dwór w zespole 
dworsko parkowym 

1920 r. 338 16.03.1984 r. 

8 
Drużbice 
Kolonia 

działka nr 230 Drużbice Kolonia 
Kapliczka 
przydrożna 

XIX i XX 
w. 

B/217 31.12.2014r. 

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

L.p. Miejscowość Nrdziałki Nrposesji Obiekt Czaspowstania 

1. BukowieDolne 115  Dwór XIX w. 

2. Głupice 347 20 Park dworski XVIII/XIX 
3. Suchcice 141 31 kościół par. pw. św. 

IgnacegoLoyoli 
II połowaXVIIIw. 

4. BukowieDolne 114/115  Park dworski XIXw. 
5. Głupice 347 20 Zespółdworski I połowa XIX w. 

6. Suchcice 151  Cmentarz rzymsko-katolicki XIX w 
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7. Drużbice 229  Kościółrzymsko-katolickipw. 
św. Rocha 

1906r. 

8. Chynów 596  Młynwodny XIX/XX w. 

9. Wdowin 446 36 Młynwodny XIX w. 
10. BukowieDolne   Obora XIXw. 
11. BukowieDolne 115  Spichlerz XIXw. 

12. Chynów   Cmentarzwojenny z czasów I 
wojnyświatowej 

1914r. 
 

13. Drużbice-Kolonia 250/585/2 50 i 57 Zespółkościelnyprzyparafiipw. 
św. Rocha  

1906r. 

14. Drużbice-Kolonia 229  Cmentarzrzymsko-katolicki I połowa XIX w. 
15. Drużbice-Kolonia 585/2 57 Plebaniaprzykościeleparafiipw. 

św. Rocha  
 

16. Drużbice-Kolonia   Układprzestrzenny 1386r. 
17. Drużbice-Kolonia 169 52 Dom ludowy XVIIIw. 
18. Drużbice-Kolonia 170 53 Dom KoniecXIXw. – I 

połowaXXw. 
19. Drużbice-Kolonia 177/1 61 Dom KoniecXIXw. – I 

połowaXXw 

20. Drużbice-Kolonia 240/2 75 Dom KoniecXIXw. – I 
połowaXXw 

21. Drużbice 
(Poduchowne) 

584  Cmentarzrzymsko-katolicki XIXw. 

22. Głupice 346  Spichlerz I połowa XIX w. 
23. Gręboszów   Zagroda (dom i zabudowa) koniec XIX w. - I 

poł. XXw. 

24. Rasy 104/2  Cmentarzewangelicki I połowa XX w. 
25. Stoki 79  Cmentarzewangelicki II połowaXIXw. 
26. Suchcice   Układprzestrzenny 

(wieśsznurowa) 
1336r. 

27. Suchcice 141  Park dworski XVIII/XIXw. 
28. Wadlew   Dom Koniec XIXw.-  

I połowaXXw. 

29. Wadlew 41/2 109 Dom KoniecXIXw.-I 
połowaXXw. 

30. Wadlew 139/5 137-138 dom KoniecXIXw.-I 
połowaXXw. 

31. Wadlew 7/6 144 Dom KoniecXIXw.-I 
połowaXXw. 

32. Wadlew 129/5 149 Dom KoniecXIXw.-I 
połowaXXw. 

33. Wadlew 489/1 17 Dom KoniecXIXw.-I 
połowaXXw. 

34. Wadlew 489/1 18 Dom KoniecXIXw.-I 
połowaXXw. 

35. Wadlew 381 33 Dom KoniecXIXw.-I 
połowaXXw. 
36. 

36. Wadlew  68 Dom KoniecXIXw.-I 
połowaXXw. 

37. Wdowin-Kolonia 283 4 Dworek I połowaXIXw. 
38. Wrzosy 420  Zespółdworski 1920r. 
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39. Wrzosy 420  Park dworski 1920r. 
40. Drużbice-Kolonia 

(Zalepa) 
81 116 Młynwodny 1890r. 

41. BukowieDolne 115  Zespółdworski XIXw. 
42. BukowieDolne 115  Obora KoniecXIXw. 
43. Wrzosy 420  Dwór Ok. 1920r. 

44. WdowinKolonia 283 4 Park  II połowaXIXw. 
45. Drużbice-Kolonia 230  Kapliczkaprzydrożna XIX i XXw. 

 

W Gminie Drużbice znajduje się 8 obiektów wpisanych do rejestru zabytków 
województwa łódzkiego oraz 45 obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków.  
W zdecydowanej większości są to obiekty stanowiące własność kościelno- wyznaniową lub 
prywatną. 

Uchwałą Rady Gminy Drużbice nr XX/172/2020 z dnia 11.09.2020 r. przyznano 
dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Drużbice 
z przeznaczeniem dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Ignacego Loyoli w Suchcicach. 

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

3.11. Lokalny Program wspierania edukacji dla uzdolnionych uczniów w Gminie 
Drużbice 

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

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

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

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

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

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

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

Szczegółowe warunki realizacji programu, form i zakresu pomocy dla uczniów oraz 
trybu postępowania w tych sprawach określa odrębna uchwała Nr XXXII/343/2018 Rady 
Gminy Drużbice z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania 
stypendium edukacyjnego dla uzdolnionych uczniów w Gminie Drużbice. 
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Stypendium było przyznawane na podstawie świadectwa szkolnego i średniej ocen, która 
wynosiła: 

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

wojewódzkim. 
Stypendium edukacyjne dla uzdolnionych uczniów w 2020 r. – otrzymało17 uczniów: 

–  6 uczniów ze szkoły podstawowej (najwyższa średnia to 5,45), 
–  11 uczniów ze szkoły ponadpodstawowej (najwyższa średnia to 5,28). 

Wysokość środków wypłaconych wyniosła 6.200,00 zł. 

4. ŁAD PRZESTRZENNY 

4.1.  Planowanie przestrzenne. 

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

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

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

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

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

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

4.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

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

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

4.3. Decyzje o warunkach zabudowy 

W roku 2020 zostało wydanych 128 decyzji o warunkach zabudowy i 20 decyzji 
o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
w świetle obowiązujących przepisów, muszą być wydane w nieprzekraczalnym terminie 
65 dni. Średni okres oczekiwania na decyzję celu publicznego w 2020 r. wynosił 58 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 128 decyzji o warunkach zabudowy przypada: 121 decyzji pozytywnych, 1 decyzja 
odmowna wydania DWZ i 6 decyzji o umorzeniupostępowania. 

5. GOSPODARKA KOMUNALNA 

5.1. Gospodarka nieruchomościami. 

5.1.1 Sprzedaż, dzierżawa, oddanie w użytkowanie wieczyste. 

Obrót nieruchomościami gminnymi regulują przepisy zawarte w ustawie o gospodarce 
nieruchomościami i Kodeksie Cywilnym. Grunty będące własnością gminy mogą być 
przedmiotem sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, 
użytkowanie, trwały zarząd, dzierżawę lub najem. 

W okresieod 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., dokonano sprzedaży : 
–  Gruntów niezabudowanych o ogólnej powierzchni –0,4096 ha. 
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Dochód gminy ogółem wyniósł – 104 128,25 zł. 
Z tytułu wpłaty opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego dochód gminy w 2020 r. 
kształtował się na poziomie  479,47 zł. 
W 2020 r. oddano w dzierżawę nieruchomości będące własnością Gminy Drużbice o łącznej 
powierzchni 5,4456 ha. 
Łączny dochód z tytułu dzierżawy wyniósł – 900 zł. 

5.1.2. Mieszkaniowy zasób gminny. 

Mieszkaniowy zasób gminny stanowi 18 komunalnych lokali mieszkalnych, w tym  
2 mieszkania socjalne. Zlokalizowane są one w miejscowościach Zwierzyniec, Wadlew  
i Drużbice – Kolonia. 

Gmina na koniec 2020 r. dysponowała 2 wolnymi lokalami komunalnymi.  
W raportowanym okresie do Urzędu Gminy wpłynęły 2 podania o przyznanie lokalu 
komunalnego. Obydwa zostały odrzucone. 

Gmina nie planowała inwestycji polegających na budowie nowych obiektówgminnych 
w związku z tym, nie zostały oddane do użytku żadne nowe mieszkania komunalne. 
Minimalne stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy 
Drużbice zostały określone Zarządzeniem Nr 0050.41.2012 z dnia 31 maja 2012 r. Wójta 
Gminy Drużbice. Stawka podstawowa czynszu wynosi 3,00 zł/m² i podlega ona 
zróżnicowaniu ze względu na standard mieszkania, i tak dla: 
a) mieszkania wyposażone we wszystkie instalacje – 100% , 
b) mieszkania bez centralnego ogrzewania – 90%, 
c) mieszkania bez gazu przewodowego – 90%, 
d) mieszkania z łazienką i WC (bez co i gazu przewod.) - 75%, 
e) mieszkania tylko z WC lub łazienką – 60%, 
f) mieszkania tylko z wodą i kanalizacją – 45%, 
g) mieszkania bez żadnych urządzeń – 30%. 

Zgodnie z § 1 ust 3 cytowanego zarządzenia ustalona stawka czynszu za 1m² 
powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych ulega ponadto podwyższeniu lub obniżeniu 
ze względu na: 
a) położenie budynku w miejscowości będącej siedzibą Gminy – podwyższenie  o  10%, 
b) usytuowanie budynku – bliskość tras komunikacyjnych (do 1 km) – podwyższenie o 10%, 
c) stan techniczny budynku – wysoki standard techniczny – podwyższenie o 10%, 
d) stopień zniszczenia – obniżka o 10%, 
e) usytuowani emieszkania – I piętro podwyżka o 10%, parter podwyżka o 5%.   
Powyższe zasady wpływają na zróżnicowanie stawek za wynajem lokalu obowiązujących 
na terenie gminy. 

5.2. Infrastruktura drogowa. 

Całkowita długość dróg gminnych na terenie gminy Drużbice, zgodnie z Uchwałą  
Nr VII/60/03 Rady Gminy Drużbice z dnia 28.08.2003 r. wynosi 71,85 km, w tym udział 
nawierzchni asfaltowych utwardzonych stanowi 63,35%. Nawierzchnie nieutwardzone 
(nieulepszone i gruntowe) stanowią 36,65%. 
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W 2020 roku na terenie Gminy Drużbice wyremontowano 3,81 km dróg gminnych, 
natomiast zmodernizowano oraz przebudowano 1,95 km. Do najważniejszych zadań 
inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej należały: 
1. Przebudowa drogi w m. Wola Głupicka.  Inwestycja obejmowała odcinek drogi o długości 

około 780 m. Wykonanie podbudowy z kruszywa orazwykonanie trzykrotnego 
powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym. 

2. Modernizacja drogi gminnej w m. Józefów. Inwestycja obejmowała odcinek drogi o długości 
około 960 m. Wykonanie  powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysem. 

3. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Depczyk, gm. Drużbice. Inwestycja 
obejmowała wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysem kamiennym  
na całej długości istniejącej nawierzchni tłuczniowej i średniej szerokości 3,5 m. 

4. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gręboszów. Inwestycja obejmowała odcinek 
drogi o długości około 570 m. Zakres inwestycji obejmował: wycinkę drzew, montaż 
przepustu rurowego w ilości 1 sztuka, wykonanie stabilizacji z kruszywa naturalnego – 
warstwa dolna i warstwa górna, wykonanie naprawy miejscowych uszkodzeń jezdni, 
wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, wykonanie 
oczyszczenia i odmulenia rowów przydrożnych, wykonanie obustronnych poboczy  
z kruszywa łamanego, montaż oznakowania pionowego.   

5. Modernizacja drogi w m. Drużbice. Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni asfaltowej 
(warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej) oraz wykonanie poboczy z kruszywa na odcinku drogi  
o długości około 420 m. 

6. Modernizacja drogi w m. Patok. Inwestycja obejmowała wykonanie trzykrotnego 
powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym na odcinku 
drogi o długości około 160 m. 

7. Modernizacja drogi Wdowin Kolonia - Suchcice, gm. Drużbice. Zakres inwestycji 
obejmował: montaż przepustów rurowych w ilości 3 sztuk, wykonanie stabilizacji  
z kruszywa naturalnego – warstwa dolna i warstwa górna, wykonanie naprawy 
miejscowych uszkodzeń jezdni, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowych, wykonanie oczyszczenia i odmulenia rowów przydrożnych, 
wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego, montaż oznakowania pionowego.  
Odcinek objęty modernizacją miał łączną długość 900 m. 

8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podstoła. Inwestycja obejmowała odcinek drogi 
 o długości około 500 m. Wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni 
emulsją asfaltową i grysem kamiennym. 

9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Teresin. Inwestycja obejmowała odcinek drogi 
o długości około 136 m.Wykonanie podbudowy z kruszywa oraz wykonanie trzykrotnego 
powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym. 

10. Przebudowa drogi Rasy - Bukowie Górne. Inwestycja obejmowała przebudowę drogi  
na łącznej długość 115,00 m.Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych grysowych, obustronne pobocza o szerokości 75 cm z kruszywa 
łamanego. 

11. Przebudowa drogi w miejscowości Skrajne. Inwestycja obejmowała odcinek drogi  
o długość około 420 m. Wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni 
emulsją asfaltową i grysem kamiennym. 
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5.3. Wodociągi i kanalizacja. 
5.3.1. Informacje ogólne. 

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

 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U z 2020 r., poz 310), 

 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (tekst jedn. Dz. U z 2020 r., poz 2028), 

 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U z 2020 r.,  
poz 1219), 

 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody 
przeznaczonej  
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) 

 Uchwały Rady Gminy Drużbice Nr IX/68/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie 
przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Drużbice. 

Przedmiot działalności stanowi: 

 w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i zbiorowe 
dostarczanie wody usługobiorcom, z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń 
wodociągowych; 

 w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie - 
zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu wodnoprawnym – ścieków 
dostarczonych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń 
kanalizacyjnych. 

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

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

Do zakresu działalności Urzędu Gminy należy w szczególności: 
a) dostarczanie wody, 
b) eksploatacja urządzeń wodociągowych: 

 wymiana wodomierzy, 

 usuwanie awarii, 

 konserwacja i remonty bieżące mienia i urządzeń stanowiących własność Gminy,  
c) utrzymanie należytej jakość dostarczanej wody i oczyszczonych ścieków. 

Obszar świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych obejmuje teren Gminy 
Drużbice. 

Urząd Gminy w Drużbicach eksploatuje ujęcia wody wraz ze stacjami i sieciami 
wodociągowymi dostarczającymi wodę 5010 mieszkańcom, zamieszkującym 32 sołectwa  
na terenie Gminy Drużbice. Źródłem wody są ujęcia wód podziemnych. Woda dostarczana  
jest ztrzech ujęć wody: Stacji Uzdatniania Wody w Głupicach, Stacji Uzdatniania Wody  
w Wadlewie oraz Hydrofornii Suchcice. Długość sieci wodociągowej wynosi 141 km. 
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5.3.2. Działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

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

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

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

Podstawowe parametry poszczególnych ujęć w 2020r.: 

1. Stacja Uzdatniania Wody w Głupicach: 
Stacja zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 348 obręb Głupice, gm. Drużbice. 

Funkcjonuje napodstawie aktualnego pozwolenia wodnoprawnego określonego decyzją 
Starosty Bełchatowskiego z dnia 13.07.2015r. znak: OS.6341.1.4.2015 ważną do 12.06.2035r. 
Zasoby ujęcia określone są na 255.500 m3na rok. Woda ujmowana jest z dwóch studni: 

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

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

Wydajność ujęcia wody Qmax – 48,8 m3/h, Qśrd – 700 m3/d, Qroczne – 255.500 m3/rok, ciśnienie 
robocze 0,36-0,39 MPa. 
W skład ujęcia wchodzą dwa zbiorniki wyrównawcze, stalowe o pojemności 100 m3. 
W 2020 roku na ujęciu wyprodukowano 63.685m3wody przy zasobach 255.500 m3 na rok. 
Ujęcie wykorzystano w 25% w stosunku do możliwości produkcyjnych. 
Średnia dobowa produkcja wody liczona jako średnia z ostatniego roku kalendarzowego 
SUW Głupice wyniosła 174,5 m3/dobę. 
Długość sieci wodociągowej zaopatrywanej z ujęcia wynosi 37,72 km (nowy odcinek 
w Woli Głupickiej oraz Drużbicach Kol.), w tym: z rur PE – 5,75 km, z rur PVC – 31,97 km. 
Ilość osób zaopatrywanych w wodę z ujęcia to 1527 osób. 
Obsługiwane miejscowości: Drużbice, Drużbice-Kolonia, Wola Głupicka, Głupice, Głupice-
Parcela, Kazimierzów, Kobyłki, Łęczyca, Patok, Stoki, Teofilów, Marki, Gręboszów nr 1-32, 
48, 49, 51, 52. 

2. Stacja Uzdatniania Wody wWadlewie: 
Stacja zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 301/3, 303/4 i 1146/3, obręb Wadlew, 

gm. Drużbice. Funkcjonuje na podstawie aktualnego pozwolenia wodnoprawnego 
określonego decyzjami Starosty Bełchatowskiego: 

 z dnia 26.09.2006r. znak: znak: OS.VI.6223-p-9/06  ważną do 26.09.2026r., 

 z dnia 04.04.2010r. znak: OS.VI.6341.2.7.2011 ważną do 31.03.2021 roku – 
odprowadzenie wód popłucznych. 

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

 studnia nr I odwiercona w 1962 r. o głębokości 80 m i wydajności 47,6 m3/h, 
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 studnia nr II odwiercona w 1975 r. o głębokości 80 m  i wydajności 47,6 m3/h. 
Wydajność ujęcia wody Qmax – 36 m3/h, Qśrd – 505 m3/d, Qmaxd – 593 m3/d, ciśnienie robocze 
0,37-0,4 MPa. 
W skład ujęcia wchodzi zbiornik retencyjny, stalowy, o pojemności 50 m3. 
W 2020 roku na ujęciu wyprodukowano 98.218m3wody przy zasobach 184.325m3 na rok.  
Ujęcie wykorzystano w 53% w stosunku do możliwości produkcyjnych. 
Średnia dobowa produkcja wody liczona jako średnia z ostatniego roku kalendarzowego 
wyniosła 269 m3/dobę. 
Długość sieci wodociągowej zaopatrywanej z ujęcia wynosi 48,607 km w tym: z rur PE – 
5,607km, z rur PVC – 43 km. 
Ilość osób zaopatrywanych w wodę z ujęcia to 1584 osób. 
Obsługiwane miejscowości: Brzezie, Czarny Las, Chynów,  Depczyk, Józefów, Podstoła, 
Zalesie, Rawicz,  Rawicz Podlas, Skrajne, Wadlew, Zabiełłów,  Zwierzyniec, Gręboszów  
nr 33 – 46, 80. 

3. Hydrofornia Suchcice: 
Hydrofornia zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 99/3, obręb Suchcice, gm. Drużbice. 

Funkcjonuje na podstawie aktualnego pozwolenia wodnoprawnego określonego decyzją 
Starosty Bełchatowskiego z dnia 26.09.2006r. znak: OS.VI.6223-p-8/06 ważną  
do 26.09.2026r. 
Zasoby ujęcia określone są na 387.995 m3na rok. Woda ujmowana jest z dwóch studni: 

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

Wydajność ujęcia wody Qmax – 60 m3/h, Qśrd – 1063 m3/d, Qmaxd – 1256 m3/d, ciśnienie 
robocze 0,27- 0,33 Mpa - możliwość podniesienia o 0,1 MPa. 
W skład ujęcia wchodzą dwa zbiorniki retencyjne, stalowe, o pojemności 50m3. 
W 2020 roku na ujęciu wyprodukowano 206.691m3wody przy zasobach 387.995m3 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 566 m3/dobę. 
Długość sieci wodociągowej zaopatrywanej z ujęcia wynosi – 55,23 km w tym:  z rur PVC –   
55,23 km. 
Miejscowość Kobyłki gm. Grabica od dnia 16.09.2020r. jest zasilana z sieci wodociągowej 
gm. Grabica i nie korzysta z ujęcia wody w m. Suchcice. 
Ilość osób zaopatrywanych w wodę z ujęcia to 1899 osób. 
Obsługiwane miejscowości:  Bukowie Dolne, Bukowie Górne, Gadki, Hucisko, Katarzynka, 
Kącik,  Kępa, Nowa Wieś, Rasy, Suchcice (Pólko), Stefanów (Emilianów), Teresin, Wdowin, 
Wdowin Kolonia, Żbijowa, Rożniatowice, Wola Rożniatowska. 

Średnia dobowa zdolność produkcyjna, zgodna z pozwoleniami wodnoprawnymi, 
wszystkich ujęć  to 2.268 m3/d. 
W 2020 roku ujęcia wyprodukowały łącznie 368.594 m3 wody przy zdolnościach 
produkcyjnych   na poziomie 827.820m3 na rok. Zdolności produkcyjne ujęć wody w 2020 r. 
na terenie gminy Drużbice zostały wykorzystane w 45%. Łączna długość sieci wodociągowej 
na terenie gminy Drużbice wynosi 140,41 km, w tym z rur PVC – 130,20 km, z rury PE – 
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10,21km. Na sieci zlokalizowanych jest 1907 przyłączy wodociągowych w tym 1819  
do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. 

Jak pokazują dane ogólna produkcja wody w stosunku do roku 2019 zmniejszyła się 
o ok. 30.393m3, czyli o około 7 %. Na poszczególnych ujęciach wydobycie wody uległo: 

 na SUW Głupice zmniejszeniu o ok. 23%, 

 na SUW Wadlew zmniejszeniu o ok. 13%, 

 na Hydroforni Suchcice zwiększeniu o ok. 1%. 
 Fakt ten może być efektem większej liczby opadów w okresie wiosenno-letnim niż  
w roku 2019 i nieodnotowanie stanu klęski żywiołowej w postaci suszy, jak to miało miejsce 
w latach wcześniejszych. 

Na wszystkich ujęciach prowadzone są badania wody. 
W analizowanym okresie w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej  
do spożycia pobrano: 

 SUW Wadlew – 6 próbek, 

 Hydrofornia Suchcice – 15 próbek, 

 SUW Głupice – 22 próbki, 
natomiast w ramach kontroli urzędowej pobrano: 

  SUW Wadlew – 3 próbki, 

  Hydrofornia Suchcice – 3 próbki, 

  SUW Głupice – 3 próbki. 
Próbki badane były pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym. 

 W trakcie 2020 roku PPIS w Bełchatowie zakwestionował: 

  1 próbkę wody pobraną w ramach kontroli wewnętrznej (azotany). Gmina Drużbice 
podjęła działania naprawcze i pobrała kolejne próbki wody, w których nie stwierdzono 
przekroczeń; 

  6 próbek: 5 próbek w ramach kontroli wewnętrznej (1 próbka ogólna liczba 
mikroorganizmów w 22°C >300jtk/1ml, żelazo 417 μg/l, 2 próbki ogólna liczba 
mikroorganizmów w 22°C >300 jtk/1ml i 172 jtk/1ml,  1 próbka ogólna liczba 
mikroorganizmów w 22°C >148 jtk/1ml, żelazo 275 μg/l, 1 próbka żelazo 233 μg/l),  
1 próbka w ramach kontroli urzędowej (mangan 70 μg/l). W kolejnych próbkach 
pobranych w punktach monitoringowych nie stwierdzono przekroczenia parametrów 
mikrobiologicznych – uzyskano poprawę jakości wody. 

Gmina Drużbice na wszystkich ujęciach zrealizowała zaplanowany harmonogram 
badania wody w 2020r. w ramach kontroli wewnętrznej. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie po analizie sprawozdań  
z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach kontroli urzędowej oraz w ramach 
kontroli wewnętrznej przez Gminę Drużbice za okres styczeń–grudzień 2020r. stwierdził,  
że w zakresie badanych parametrów monitoringu kontrolnego iprzeglądowego woda  
z wodociągów Wadlew, Suchcice, Głupice na koniec roku 2020 spełniała wymagania 
sanitarne. 

Mimo, że ujęcia pracują na pełnej wydajności, zdarzają się miejsca na terenie gminy, 
gdzie występują okresowe spadki ciśnienia w sieci wodociągowej. 
Takie przypadki mają miejsce zazwyczaj w okresie letnim, kiedy występuje dłuższy okres 
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bez opadów deszczu, w godzinach 17-22 oraz  w czasie weekendów kiedy na swoje działki 
letniskowe przyjeżdżają mieszkańcy miast. 
Wysokie zużycie wody jest spowodowane wykorzystaniem jej do podlewanie trawników, 
ogrodów, rabatek kwiatowych itp. 
Woda z sieci wodociągowej powinna służyć do zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych  
tj. picie, przygotowanie posiłków, mycie pranie itp. a nie służyć do podlewania trawników. 
Takie wykorzystanie wody może w przyszłości prowadzić do obniżenia lustra wody  
w studniach, a w konsekwencji do jej braku. 

Modernizacja i uruchomienie Stacji Uzdatniania Wody w Głupicach znacząco 
zmniejszyło problem spadku ciśnienia i braków wody w sieci wodociągowej, 
ale nie wyeliminowało go całkowicie.   

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

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

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

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

  Głupice – Drużbice Kolonia – budowa nowej sieci, 

  Suchcice – Bukowie Dolne – Kącik – Wola Rożniatowska – budowa nowej sieci 
połączona   z modernizacją istniejącej, 

  Suchcice – Bukowie Górne – Rasy – Nowa Wieś – Teresin - Wola Rożniatowska – 
modernizacja istniejącej sieci, 

 Teofliów – Stoki – Wola Rożniatowska – modernizacja istniejącej sieci. 

  Głupice – Drużbice – Wadlew – modernizacja istniejącej sieci. 
Na sieci wodociągowej w 2020 roku odnotowano 7 awarii, które zostały usunięte 

przez pracowników Referatu Remontowo-Technicznego Urzędu Gminy w Drużbicach. 
W 2020r. pomyślnie zrealizowano zadanie polegające na budowie dodatkowego 

zbiornika wyrównawczego do magazynowania wody o pojemności 50 m3 na terenie 
Stacji Uzdatniania Wody w Wadlewie. Pozwoliło tona zabezpieczenie sieci przed 
nieplanowanymi przerwami w dostawie wody, które w latach wcześniejszych wynikały  
z braków wody w jedynym istniejącym zbiorniku. 

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

 optymalizacji zużycia energii w eksploatacji pomp głębinowych i studnia ujęć wody, 

 aktywne śledzeniu niezawodności pracy głębinowych agregatów pompowych, 
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planowaniu wymian i remontów, 

 kontroli zmian i charakterystyk w eksploatacji studni głębinowych – diagnostyka 
zmian parametrów hydraulicznych i hydrogeologicznych, 

 pełnej diagnostyki technicznej pracy głębinowych agregatów pompowych i układów 
pompowych. 

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

5.3.3. Działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Na terenie Gminy Drużbice znajdują się 4 oczyszczalnie ścieków zlokalizowane 
w miejscowościach Drużbice Kolonia, Rasy, Bukowie Dolne i Głupice. Długość sieci 
kanalizacyjnejto 4 km, a liczba przyłączy kanalizacyjnych wynosi 104 szt. w tym  
do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 102 szt. 

Z sieci kanalizacyjnej korzysta 721 tj. 14% mieszkańców gminy Drużbice. 
Ścieki sanitarne z miejscowości skanalizowanych, odprowadzane są siecią 

kanalizacyjnądo czterech oczyszczalni ścieków od około 560 mieszkańców gminy. Długość 
sieci kanalizacyjnej wynosi 4 km a liczba przyłączy kanalizacyjnych – 104 szt. w tym  
do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 102 szt. Urząd Gminy prowadzi 
odbiór ścieków w pięciu wsiach do czterech oczyszczalni ścieków tj.: 

 oczyszczalnia ścieków Drużbice Kol. – część mieszkańców wsi Drużbice Kol., 

 oczyszczalnia ścieków Rasy – Bukowie Górne oraz część mieszkańców wsi Rasy, 

 oczyszczalnia ścieków Bukowie Dolne – część mieszkańców wsi Bukowie Dolne, 

 oczyszczalnia ścieków Głupice – mieszkańcy bloku mieszkalnego w m. Głupice-
Parcela. 

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

W 2020 roku wszystkie oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Drużbice 
oczyściły10.260m3  ścieków, czyli o 1.190m3 mniej niż w roku 2019, co związane jest z 
również mniejszym zużyciem wody w 2020r. 

Na poszczególnych oczyszczalniach ścieków odprowadzono 
następująceilościściekóww 2020 roku przy następujących możliwościach wynikających z 
pozwoleń wodnoprawnych: 
1. Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Głupice: 

Zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 345, obręb Głupice. Funkcjonuje na podstawie 
aktualnego pozwolenia wodnoprawnego określonego decyzją Starosty Bełchatowskiego  
z dnia 27.09.2016r. znak: OS.6341.2.27.2016 ważną do 26.09.2026 roku, zezwalającą Gminie 
Drużbice na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania do rowu oczyszczonych 
ścieków komunalnych oraz oczyszczonych wód popłucznych ze stacji wodociągowej w 
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Głupicach do rowu R-A8 w km 0+305 w ilości: 
Qmax. h– 3,64 m3/h, 
Qśr. d – 14,52 m3/d, 
Qmax. rok – 1923,6  m3/rok 

Ilość ścieków oczyszczonych w 2020r. wyniosła 1031m3, co stanowi 53% Qmax określonego 
wpozwoleniu wodnoprawnym. 
Liczba ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków to 62 osoby, obsługiwane 
miejscowości: Głupice-Parcela Blok i posesja nr 8. 
2. Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Bukowie Dolne 

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

Qmax.h– 1,04 m3/h, 
Qśr.d– 15,0 m3/d, 
Qmax.rok – 6022,5 m3/rok 

Ilość ścieków oczyszczonych w 2020r. Wyniosła 1936m3,co stanowi 32% Qmax określonego 
w pozwoleniu wodnoprawnym. 
Liczba ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków to 164 osoby, obsługiwane 
miejscowości: Bukowie Dolne 5 bloków mieszkalnych i jeden budynek mieszkalny. 
3. Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Drużbice Kolonia. 

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

Qmax.h– 15 m3/h, 
Qśr.d– 1,09 m3/d, 
Qmax.rok – 5475 m3/rok 

Ilość ścieków oczyszczonych w 2020r. Wyniosła 2718m3,co stanowi 49% Qmax określonego 
w pozwoleniu wodnoprawnym. 
Liczba ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków to 163 osoby, obsługiwane 
miejscowości: Drużbice Kol. - działki. 

4. Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Rasy. 
Zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 178/3, obręb Rasy. Funkcjonuje na podstawie aktualnego 
pozwolenia wodnoprawnego określonego decyzją Starosty Bełchatowskiego z dnia 
01.04.2010r. znak: OS.6341.2.6.2011 ważną do 20.03.2021 roku, zezwalającą Gminie 
Drużbice na odprowadzenie oczyszczonych ścieków sanitarnych o RLM=154 z oczyszczalni 
w miejscowości Rasy do rowu leżącego w dopływie rzeki Rakówki w km 3+130 w ilości: 

Qmax.h– 2,9 m3/h, 
Qśr.d– 23 m3/d, 
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Qmax.rok – 8395 m3/rok 
Ilość ścieków oczyszczonych w 2020r. Wyniosła 4575m3,co stanowi 54% Qmax określonego 
w pozwoleniu wodnoprawnym. 
Liczba ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków to 342 osoby, obsługiwane 
miejscowości: Bukowie Górne i część miejscowości Rasy. 

Tabela 15 Przepływ ścieków. 

PRZEPŁYW ŚCIEKÓW w 2020r. 
Oczyszczalnie ścieków Gmina Drużbice 

Kwartał 
Oczyszczalnia 

Bukowie Dolne, m3 
Oczyszczalnia 
Głupice, m3 

Oczyszczalnia 
Drużbice, m3 

Oczyszczalnia 
Rasy, m3 

I 536 267 662 986 
II 420 214 553 1122 
III 453 307 617 1289 
IV 527 243 886 1178 

RAZEM 1936 1031 2718 4575 

 

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 2020 roku zanotowano  
5 awarii, które usunęli pracownicy Referatu Remontowo-Technicznego Urzędu Gminy  
w Drużbicach. 

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

–  przepompownia ścieków z  kratą koszową i  pompami  ścieków surowych – 
przepełnienie kraty koszowej grozi zapchaniem i uszkodzenie pomp, a co za tym idzie 
przepełnieniem przepompowni i sieci kanalizacyjnej, 
–  dmuchawa powietrza odpowiadająca za napowietrzanie ścieków – spadek wydajności 
dmuchawy lub jej uszkodzenie negatywnie wpływa na proces oczyszczania ścieków, 
powodując uszkodzenie osadu czynnego odpowiadającego za proces oczyszczania ścieków, 
–  dyfuzory powietrza zamontowane w komorze reaktora biologicznego – uszkodzenie 
dyfuzorów powoduje nierównomierne napowietrzanie ścieków co również powoduje 
nieprawidłowe działanie osadu czynnego. 

Konieczny jest stały nadzór nad oczyszczalniami ścieków (minimum 2-3 razy  
w tygodniu). Brak skutkowałby nieprawidłową pracą urządzeń oraz zwiększoną awaryjnością 
systemów, czego wymiernym efektem byłyby: pojawienie się nieprzyjemnego zapachu, 
wybicia ze studzienek kanalizacyjnych, przerwy w odbiorze ścieków. 

Oprócz nadzoru istotna jest modernizacja i usprawnianie działania systemów 
oczyszczania ścieków, co ma wpływ na koszty eksploatacyjne, jak również na poziom 
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satysfakcji mieszkańców korzystających w kanalizacji oraz posiadających nieruchomości  
w pobliżu oczyszczalni ścieków. 

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

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

5.4. Oświetlenie uliczne. 

W roku 2020 r. rozbudowanolinieoświetleniaulicznego w m. Brzezie, Głupice, Kącik, 
Rasy, Rożniatowice, Chynów, Rawicz, Teofilów, WolaRożniatowska, Łęczyca, Gręboszów, 
Czarny Las - w ilości45 oprawoświetleniowych. 

5.5. Gospodarka odpadami. 

5.5.1 Informacje ogólne. 

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

Podstawy prawne funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
na ternie gminy Drużbice w 2020r. określały przede wszystkim:  

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zmianami), 

- Uchwała Nr XXII/211/2020 Rady Gminy Drużbice z dnia 27.11.2020r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drużbice, 

- Uchwała Nr XXII/212/2020 Rady Gminy Drużbice z dnia 27.11.2020r.  w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Drużbice oraz zagospodarowania tych 
odpadów. 

- Uchwała określająca (art. 6k u.c.p.g.) - Uchwała Nr XIII/101/2019 Rady Gminy Drużbice  
z dnia 17.12.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019r.  
poz. 7216) 

- Uchwała określająca termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, w tym wskazanie czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry  
(art. 6l ust. 1 u.c.p.g.) - Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Gminy Drużbice z dnia 31 marca 
2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania (Dz. Urz. Woj. 
Łódz. z 2015r. poz. 1415); 

- Uchwała określająca wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, wraz z informacją o terminach  
i miejscu składania deklaracji (art. 6n u.c.p.g.) - Uchwała Nr XIII/102/2019 Rady Gminy 
Drużbice z dnia 17.12.2019r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty  
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za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości 
(Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019r. poz. 7232). 

Gmina w 2020r., podobnie jak w latach ubiegłych, systemem objęła odbiór 
i zagospodarowanie odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz 
wyposażenie tych nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów, jak również 
organizację i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Zamówienia na odbiór 
odpadóww roku 2020 udzielono firmie EKO-REGION sp. z o.o. z siedzibą na ul. Bawełnianej 
18, 97-400 Bełchatów, która złożyła najkorzystniejszą ofertę.  

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

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

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

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

do marca. 

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

5.5.2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

Na terenie gminy Drużbice, w miejscowości Drużbice-Kolonia 86 funkcjonował  
w 2020 roku również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Czynny był raz  
w tygodniu, w każdą sobotę w godzinach 900-1700. Od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych z terenu gminy Drużbice przyjmowane były odpady: 

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

od ciągników rolniczych, 
- odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji 

oraz odpady zielone, odpady kuchenne(20 02 01; 20 01 08), 
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- przeterminowane leki (20 01 31*, 20 01 32), 
- chemikalia (20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 25, 

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

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

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

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

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

(200121*, 150110*). 

Na terenie Gminy Drużbice zorganizowano również zbiórkę odpadów 
wielkogabarytowych. Harmonogram przewiduje taką akcję dwa razy w roku, ale w minionym 
roku, ze względu na zagrożeniai utrudnienia związane z Covid-19, zbiórka gabarytów miała 
miejsce tylko jeden raz. 

Odbierane były odpady wystawione na zewnątrz posesji, do utwardzonej, publicznej drogi 
dojazdowej: 

- złom metalowy (rynny, rury, blachy, piece itp.), 
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory, pralki, kuchenki, 

radia, drukarki, odkurzacze itp. sprzęt RTV i AGD), 
- urządzenia zawierające freony (lodówki itp.), 
- zużyte opony - do rozmiaru 1250x400 mm oraz opony od ciągników rolniczych, 
- baterie i akumulatory, 
- odpady ulegające biodegradacji (gałęzie, listwy, deski, płyty wiórowe itp.), 
- tworzywa sztuczne (beczki, skrzynki, wiadra, krzesła, doniczki, folia itp.), 
- odpady wielkogabarytowe(wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elementy stolarki, okna, 

dywany, wykładziny, meble itp.). 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy zadeklarowali gromadzenie 
odpadów komunalnych w sposób selektywny, od stycznia 2020r. zobowiązani byli  
do uiszczania opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi w stawce 16,60 zł 
miesięcznie za 1 osobę zamieszkującą  na terenie nieruchomości.  

W przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny, opłata wynosiła 33,20 zł za 1 osobę zamieszkującą  na terenie nieruchomości.  
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Ponadto odbierane były odpady komunalne z nieruchomości wykorzystywanych  
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zlokalizowanych na terenie Gminy Drużbice. 

5.5.3.  Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 
zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania. 

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2019 poz. 701  
z poźn. zm.) jako przetwarzanie rozumie się procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym 
przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie.  

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

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

Gmina Drużbice należy do regionu II gospodarki odpadami na terenie województwa 
łódzkiego. W regionie tym wskazano dwie instalacje, które spełniają warunki instalacji 
regionalnych do przetwarzania odpadów komunalnych. Są to: 

- EKO-REGION sp. z o.o. w Bełchatowie – instalacja w Dylowie A – instalacja  
do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), 
- Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKOM w Bełchatowie – instalacja w Woli 
Kruszyńskiej – instalacja do kompostowania selektywnie zebranych odpadów zielonych  
i innych bioodpadów.  

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

Obecnie brak jest innych możliwości w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów 
komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych 
do składowania. 
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5.5.4. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiemi 
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. 

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

W ramach podpisanej umowy Nr 178.2019 z dnia 31.12.2019r.  i umowy nr 232.2020 z dnia 
05.11.2020r. na rok 2020 przedmiot zamówienia obejmował: 

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe zlokalizowanych na terenie Gminy Drużbice oraz 
wyposażenie tych nieruchomości w pojemniki, 

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, 
gromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
oraz wyposażenie go w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów, 

- obsługa systemu obwoźnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, pochodzących  
z gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Drużbice zgodnie 
z harmonogramem, dwa razy w każdym roku, objętym niniejszym zamówieniem. 
Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności przez 
podmioty gospodarcze. 

Wynagrodzenie za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów komunalnych w czasie  
od 01.01.2020 r. do 31.10.2020r. wynosiło 652,00 zł netto, a od 01.11.2020r. do  
31.12.2020r. wynosiło 670,00 zł netto. 

Tabela 16 Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów w 2020r. 

Koszty 2020 rok Kwota brutto, zł  

odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości 828 382,55 zł 

odbiór i zagospodarowanie odpadów gromadzonych w PSZOK Drużbice 165 834,18 zł 

odbiór i zagospodarowanie odpadów w ramach zbiórki obwoźnej (1x w roku) 44 080,41 

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. 

5.5.5. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie 01.01.2020r. -
31.12.2020r. wynosiły 16,60 zł za osobę. 
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Tabela 17 Wpływy, zaległości i nadpłaty – 2020 r. 

Wpływy 2020 rok 

Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów  856 607,09 zł 

 

Zaległości: na koniec roku 2020 rok 

Zaległości 132 027,96 zł 

 
Nadpłaty: na koniec roku 2020 rok 

Nadpłaty 11 260,26 zł 

W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nieterminowo uiszczają opłaty  
z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wystawiane były upomnienia. W trybie 
ciągłym prowadzona była tzw. egzekucja miękka (upomnienia telefoniczne i sms-owe). 
Wystawiono również 1 tytuł wykonawczy. 

Tabela 18 Upomnienia z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w 2020r. 

Upomnienia Ilość, szt. Kwota z upomnień 

Wystawione 
upomnienia 

129 95 437,98 zł 

5.5.6. Liczba mieszkańców. 

W gminie Drużbice na koniec 2020r. zameldowanychna stałe było 5117 osób  
i 85 osób zameldowanych na pobyt czasowy (dane z ewidencji ludności).  

Liczba osób zamieszkujących na terenie gminy na podstawie danych ze złożonych 
deklaracji to na dzień 31.12.2020r. – 4631. 

Różnica pomiędzy liczbą osób zameldowanych, a liczbą osób uwzględnionych  
w deklaracjach wynika z faktu, że część osób zameldowanych na terenie gminy Drużbice 
zamieszkuje na terenie innych gmin (m.in. studenci), a zgodnie z przepisami prawa  
w deklaracji uwzględnia się tylko osoby faktycznie zamieszkujące. Na bieżąco prowadzone  
są czynności mające na celu weryfikację danych zawartych w deklaracjach. W przypadku 
uzasadnionych podejrzeń właściciele nieruchomości wzywani są do złożenia wyjaśnień 
dotyczących ilości osób zamieszkujących nieruchomość. Kwartalnie prowadzona była 
również kontrola narodzin i zgłoszeń nowo narodzonych dzieci w deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

5.5.7. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy. 

Łączna ilość odebranych odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Drużbice 
w 2020r. została przedstawiona w poniższych tabelach. 
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Tabela 19 Łączna ilość odebranych odpadów komunalnych z terenu gminy Drużbicew 2020 r. 

INFORMACJA O ODEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH5) 

Kod odpadów6) Rodzaj odpadów6) Masa odebranych odpadów 
200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady 519,48 
150106 Zmieszane odpady opakowaniowe 181,84 
150101 Opakowania z papieru i tektury 8,800 
150107 Opakowania ze szkła 127,08 

170107 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne niż wymienione 
w 170106 

14,12 

200203 Inne odpady nieulegające biodegradacji 37,60 

200399 Odpady komunalne nie wymienione w innych 
podgrupacjh 

9,32 

200199 Inne niewymienione frakcje zbierane w 154,52 
200201 Odpady ulegające biodegradacji 239,24 
200307 Odpady wielkogabarytowe 63,900 

SUMA 1 355,90 

 

Tabela 20 Informacja o działających na terenie gminy/związku międzygminnego punktach selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych. 

INFORMACJA O DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PUNKTACH 
SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH15) 

Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, funkcjonujących na terenie gminy/związku 
międzygminnego utworzonych samodzielnie przez gminę utworzonych wspólnie z inną gminą lub gminami 

1 0 

a) informacja o zebranych odpadach komunalnych16) 

Adres punktu Kod 
odpadów6) 

Rodzaj odpadów6) Masa zebranych odpadów 
komunalnych7) [Mg] 

Drużbice Kol. 86                                                                         
97-403 Drużbice 

150101 Opakowanie z tektury i papieru 6,18 

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych                 32,94 

160103 Zużyte opony                 18,64 

150107 Opakowania ze szkła  0,7 

170107 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione w 170106 

85,66 

200110 Odzież 4,86 

200123* Urządzenia zawierające freony 1,3 

200135* 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 200121 i 200123 zawierające 
niebezpieczne składniki 

0,79 

200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 200121, 200123 i 200135 

0,5 

200201 Odpady ulegające biodegradacji 22,34 

200307 Odpady wielkogabarytowe 56,53 

200199 Odpady komunalne niewymienione w innych 
podgrupach 

3,76 

SUMA 234,20 
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5.5.8. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z 
sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z 
terenu gminy. 

Łączna ilość odebranych nie segregowanych zmieszanych odpadów komunalnych  
z terenu gminy Drużbice w 2020 roku to1 355,90 Mg. 

Odebrane odpady zostały poddane procesom sortowania oraz przygotowania  
do dalszego zagospodarowania, co pozwoliło nie przekazać odpadów do składowaniana 
składowisku odpadów. 

Odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 w 2020r. zostały odebrane w ilości 
239,24 Mg i zostały przekazane do kompostowania. 

W wyniku przetwarzania odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 odebranych  
z terenu gminy, uzyskano odpad o kodzie 19 12 12. Masa odpadów powstałych  
po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 
191212 wyniosła w 2020r. – 43,6883 Mg. 

5.6. Rozbudowa infrastruktury technicznej oraz inwestycje związane z ochroną 
środowiska naturalnego. 

W roku 2020 wybudowano odcinek sieci wodociągowej o długości 240 m z rur 
PE Ø 110 mm wraz z odgałęzieniami w miejscowości Drużbice Kolonia. Zrealizowano także 
budowę Zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności 100 m3 na terenie stacji 
wodociągowej w Wadlewie. 

W ramach programu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Drużbice” 
zainstalowano 101 instalacji fotowoltaicznych, 13 instalacji solarnych oraz 5 kotłów 
na biomasę. 

Wykonano termomodernizację budynku Urzędu Gminy Drużbice, w celu zmniejszenia 
emisji zanieczyszczeń do atmosfery. 

Wymieniono źródło ciepła w budynku użyteczności publicznej w Suchcicach,  
na ekologiczne spełniające obowiązujące normy. 

6. OŚWIATA I EDUKACJA 

6.1. Placówki oświatowe w Gminie Drużbice 

W gminie Drużbice znajdują się 3 szkoły podstawowe oraz 3 przedszkola –  
dwa wydzielone jako punkty przedszkolne przy szkołach podstawowych i 1 będący filią punktu 
przedszkolnego.  
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Tabela 21 Placówki oświatowe w gminie. 

lp. Nazwa placówki adres placówki 

1. 

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

w tym: 

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki 
w Drużbicach 

Drużbice 15, 97-403 Drużbice 

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

Suchcice, 97-403 Drużbice 

2. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Rasach  Rasy 27, 97-403 Drużbice 

3. 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła  II 
w Wadlewie Wadlew 59, 97-403 Drużbice 
w tym: Punkt Przedszkolny im. Misia Czarodzieja 

 

6.2. Działalność szkół w czasie epidemii 

Zagrożenie epidemiczne spowodowało konieczność zawieszenia prowadzenia 
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w szkołach od 12 do 24 marca  
2020 r.. Od 25 marca 2020 r. wprowadzono  obowiązek realizowania zadań edukacyjnych  
za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. O sposobie zorganizowana nauki zdalnej 
decydowali dyrektorzy szkół we współpracy z nauczycielami, uwzględniając potrzeby oraz 
możliwości uczniów i rodziców. Wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
rozwiązania nie wskazywały jedynie na zdalne nauczaniez wykorzystaniem wyłącznie 
środków komunikacji elektronicznej, lecz obejmowały także inne możliwe działania 
mieszczące się w ramach kształcenia na odległość, jak np. dostarczenie uczniom, którzy nie 
dysponują odpowiednimi narzędziami do nauki zdalnej, tradycyjnych materiałów 
edukacyjnych i pomocy dydaktycznych czy też polecanie programów edukacyjnych 
emitowanych przez telewizję. Pomimo tych niedogodności w szkołach realizowane były 
dodatkowe zajęcia dla dzieci. Zajęcia dodatkowe dla dzieci prowadzone były przez 
nauczycieli, opłacane były m. in. z programów realizowanych ze środków unijnych oraz 
środków z j.s.t. 

W ramach ustawowych zadań wykonywane były remonty obiektów szkolnych oraz 
realizowano zadania inwestycyjne. Szkoły i placówki na bieżąco doposażane były w pomoce 
dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów 
wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych 
zadań statutowych. 

6.3. Programy, projekty pozyskane ze środków zewnętrznych i realizowane w 2020 r. 

1) Program Edukacji Ekologicznej pn.: „Woda źródłem życia” realizowany wZespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Drużbicach dofinansowany ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej wŁodzi. Wartość ogólna 
zadania: 21.687,00 zł brutto. Dofinansowanie: dotacja wwysokości do 90% wartości 
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ogólnej zadania, tj. 19.518,00 zł. Termin realizacji od 1.10.2019 r. do 30.06.2020 r. 
Zakres projektu:zakup pomocy dydaktycznych, organizacja wycieczek, warsztatów 
stacjonarnych/ terenowych oraz konkursów. 

2) Projekt pn. „Szkoła XXI wieku – szkołą marzeń” realizowany w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w  Drużbicach .Zakres projektu: pozyskanie funduszu (20.000 zł)  
na wyjazdy edukacyjne dla uczniów. 

3) Program Edukacji Ekologicznej pn.: „Każdy uczeń wie, że wody nie marnuje 
się”realizowany wSzkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza wRasach dofinansowany  
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej  
wŁodzi. Wartość ogólna zadania: 26.656,00 zł brutto. Dofinansowanie: dotacja  
w wysokości do 90% wartości ogólnej zadania, tj. 23.256,00 zł. Termin realizacji  
od 1.09.2019 r. do 30.06.2020 r. Zakres projektu: zakup pomocy dydaktycznych, 
organizacja wycieczek, warsztatów stacjonarnych/ terenowych oraz konkursów. 

4) „Program Edukacji Ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej   
im. H. Sienkiewicza w Rasach” dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Łodzi. Wartość ogólna zadania: 
29 735,00 zł brutto. Dofinansowanie: dotacja w wysokości do 90% wartości ogólnej 
zadania, tj. 26 735,00 zł. Termin realizacji: 01 września 2020 r. – 18 czerwca 2021 roku. 
Zakres projektu: zakup pomocy dydaktycznych, organizacja wycieczek, warsztatów 
stacjonarnych/ terenowych oraz konkursów. 

5) „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rasach” 
dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi. Wartość ogólna zadania: 52 200,00 zł brutto. Dofinansowanie: 
dotacja  w wysokości do 90% wartości ogólnej zadania, tj. 46 930,00 zł. Termin 
realizacji: 01 września 2020 r. – 30 kwietnia 2021 roku. Zakres projektu: zakup 
wyposażenia ekopracowni, pomocy dydaktycznych służących do realizacji programu 
edukacyjnego, sprzętu audiowizualnego i komputerowego oraz roślin. 

6) „Zdalna Szkoła – wsparcia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 
zdalnego” dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Instytucja 
udzielająca wsparcia: Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Grant w wysokości   
59 999,94 zł. Zakres: doposażenie jednostek oświatowych w sprzęt komputerowy 
niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym tj. zakup przenośnego sprzętu 
komputerowegow ilości 33 szt. oraz 26 szt. słuchawek komputerowych. Sprzęt został 
przekazany szkołom z terenu Gminy Drużbice z przeznaczeniem na realizację przez 
uczniów i nauczycieli zdalnej nauki w związku z epidemią COVID-19: 

- Szkoła Podstawowa w Wadlewie – 10 laptopów i 8 słuchawek, 
- Szkoła Podstawowa w Rasach – 10 laptopów i 8 słuchawek, 
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Drużbicach – 13 laptopów i 10 słuchawek. 
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7) „Zdalna Szkoła+ – wsparcia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 
zdalnego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Instytucja udzielająca 
wsparcia: Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Grant w wysokości  55 000,00 zł.  
Zakres: doposażenie Jednostek Oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny  
do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym tj. zakup przenośnego sprzętu komputerowego  
w ilości 33 szt. Komputery zostały przekazane szkołom z terenu Gminy Drużbice   
z przeznaczeniem na realizację przez uczniów i nauczycieli  zdalnej nauki w związku  
z epidemią COVID-19. Założono szczególne uwzględnienie potrzeb dzieci z rodzin 
wielodzietnych: 

- Szkoła Podstawowa w Wadlewie – 11 laptopów, 
- Szkoła Podstawowa w Rasach – 11 laptopów, 
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Drużbicach – 11 laptopów. 

6.4. Wydatki, kadra pedagogiczna, liczba  uczniów 

Tabela 22Zestawienie tabelaryczne szkół w Gminie Drużbice, dotyczące wydatków, liczby kadry pedagogicznej 
i liczby uczniów 

Lp Nazwa Szkoły 

Średnia liczba 
etatów 

nauczycieli w 
2020 r.(szkoła 
podstawowa i 

o/przedszkolny) 

Średnia liczba 
etatów 

pracowników 
obsługi w 2020 r. 

(szkoła podstawowa 
i o/przedszkolny) 

Średnia liczba 
uczniów w 2020 r. 

(szkoła 
podstawowa i 
dzieci 6 letnie) 

Poniesione 
wydatki w 
2020 bez 
kosztów 
dowozu 

Poniesione 
wydatki w 

przeliczeniu 
na jednego 

ucznia 

Subwencja 

1 

Zespół 
Szkolno-

Przedszkolny w 
Drużbicach 

19,43 12 173 2 722 461,76 15 736,77 

4 487 562,00 
2 

Szkoła 
Podstawowa w 

Wadlewie 
17,55 7,63 132 1 948 412,46 14 760,70 

3 
Szkoła 

Podstawowa w 
Rasach 

16,65 4 140 1 743 323,65 12 452,31 

Razem: 53,63 23,63 445 6 414 197,87 42 949,79 4 487 562,00 

6.5. Subwencje, dotacje na zadania oświatowe 

Tabela 23 Źródła środków finansowych na oświatę w 2020 r. 

Żródła finansowania 2020 rok 

Subwencja oświatowa 4.531.245,00 

Celowe dotacje na programy bieżące 400.372,83 

Celowe dotacje inwestycyjne ---- 

Pozostałe dochody budżetu gminy 3.448.541,59 

Razem 8.380.159,42 
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Koszty wychowania przedszkolnego dzieci, które uczęszczały do placówki 
wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy w 2020 r. wyniosły 185.941,32 zł. 
Wydatki bieżącena zadania oświatowe na 31.12.2020 r. wyniosły 8.273.215,22 zł co stanowi 
34,31%  środków finansowych budżetu gminy na zadania bieżące.  

6.6. Wydarzenia z życia szkół gminnych i osiągnięcia uczniów. 

6.6.1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drużbicach 

Wydarzenie, które zagościło w kalendarzu szkolnym w 2020 r., to obchody 
Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Celem święta ustanowionego przez UNESCO 
i obchodzonego 21 lutego jest przypomnienie wszystkim narodom, jak ważny jest szacunek 
do języka ojczystego i dbałość o jego przetrwanie. 
Uczniowie pomysłowo zrealizowali wyzwanie MDJO, wcielając się w bohaterów lektur 
polskich autorów. Ponadto na lekcjach języka polskiego zmagali się z przeróżnymi zadaniami 
m. in. rebusami, krzyżówkami i łamigłówkami językowymi. Na matematyce zaś szukali 
związku „królowej nauk” z frazeologią. Po wytężonej pracy powstały „gazetowe wiersze”, 
malowane związki frazeologiczne oraz plakaty zawierające ulubione słowa w języku polskim. 
 

 
Już od kilku lat uczniowie  szkoły w Drużbicach biorą udział w Ogólnopolskim 

Konkursie im. Ireny Kwinto „Życie bajką jest”. W XXIV edycji, której temat 
przewodni brzmiał: „Bajkowe Czary - Mary”, w kategorii uczniów klas I-IV nagrodę 
zdobył Kacper Bara zabajkę „Janek i skrzat”, a w kategorii klas V-VIII wyróżnienie 
przyznano Grzegorzowi Piekarskiemu zapracę „O tym, co najważniejsze”. 

Uczniowie szkoły podstawowej w Drużbicach brali udział w Indywidualnych  
i Drużynowych Mistrzostwach  Zrzeszenia LZS w Warcabach 100-polowych — Lututów 
2020. 

Na podium znaleźli się: 
Renata Cieślak – I miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach woj. łódzkiego LZS  
w warcabach 100-polowych w kategorii 14-16 lat kobiet 
Karolina Cieślak – I miejsce w Drużynowych Mistrzostwach woj. łódzkiego LZS  
w warcabach 100-polowych 

Zdjęcie 3 Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. 
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Anna Cieślak – II miejsce w Drużynowych Mistrzostwach woj. łódzkiego LZS w warcabach 
100-polowych. 

6.6.2. Szkoła Podstawowa w Rasach 

Recytujemy wiersze online 

Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach ogłosiła konkurs online pt. „Recytujemy 
wiersze online”.Dwoje dzieci z klasy 0 szkoły w Rasach (grupa wiekowa 6-8 lat) wzięło  
w nim udział. Wielkie gratulacje dla Niny Papugi oraz Kai Legędź (dziewczynki zajęły 
pierwsze miejsca). 

Festiwal Piosenki Anglojęzycznej 

W 2020 r. został zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Rasach  
pierwszy Gminny Festiwal Piosenki Anglojęzycznej.  
Patronat nad konkursem, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, 
sprawował Wójt Gminy Drużbice. 

Pierwsze miejsce w kategorii klas 4-8 zdobyłaAlicja Błochze Szkoły Podstawowej 
w Wadlewie. 

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały 3 osoby: 

-  Angelika Sadurska (SP Wadlew) 
-  Karolina Dobroszczyk (SP Drużbice) 
-  Hanna Chendzlik (SP Drużbice)  

W kategorii klas 1-3 zwycięstwo odniósł Filip Koput ze Szkoły Podstawowej w Rasach, 
natomiast na wyróżnienie zasłużyła Wiktoria Jagiełło (SP Wadlew). 

„Nie hejtuję – reaguję” 

Uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej w Rasach wzięli udział  w ogólnopolskiej 
kampanii profilaktycznej: „Nie hejtuję – reaguję”. W ramach akcji uczestniczyli w zajęciach 

Zdjęcie 4Mistrzowstwa Zrzeszenia LZS w Warcabach. Zdjęcie 5Mistrzowstwa Zrzeszenia LZS w 
Warcabach. 
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warsztatowych oraz przystąpili do konkursu plastycznego. Z 35 prac zgłoszonych do etapu 
szkolnego, jury wyłoniło 1, która będzie reprezentowała naszą szkołę w II części konkursu. 
Gratulujemy Tymonowi Olejnikowi i życzymy powodzenia w II etapie. 

Ogólnopolska kampania edukacyjno-profilaktyczna przeciwko cyberprzemocy, 
hejtowi i mowie nienawiści „Nie hejtuję- reaguję”, realizowana jest przez Fundację Dajemy 
Dzieciom Siłę w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. 

 

Zdjęcie 6 Praca plastyczna konkursowa. 
 

Stop uzależnieniom! Uczeń wolny od uzależnień! 

To nazwa ogólnopolskiego konkursu w ramach którego uczniowie szkoły w Rasach 
zdobywają wiedzę na temat konsekwencji uzależnień. Dzieci i młodzież wspólnie  
z wychowawcami zastanawiali się nad skutkami stosowania używek, przyczynach ich 
stosowania. Ćwiczyli również zachowania asertywne. 

Kolejnym etapem było przygotowanie prac plastycznych i filmów pokazujących  
jak groźne dla zdrowia są uzależnienia. W dniu 28.01.2020 r. wręczono nagrody - upominki 
dla tych uczniów, którzy przygotowali prace konkursowe. A te wręczono szóstoklasistom  
i ósmoklasistom, którym serdecznie gratulujemy. 

Warsztaty Edukacji Ekologicznej 

W ramach realizacji projektu: „Każdy uczeń wie, że wody nie marnuje się” w dniu 
05.02.2020 r. wszyscy uczniowie pracowali na 2-godzinnych warsztatach: 
Zerówka - „Po co komu woda? ”, 
Klasy I – III – „Kto oddycha w wodzie?”, 
Klasy IV – VIII – „Rybi szkielet i zagrożenia Bałtyku”. 
Zajęciaprowadzili edukatorzy z ODE Źródła w Łodzi. 
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Dzień Bezpiecznego Internetu 

11 lutego 2020r. w  szkole w rasach obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu, 
zainicjowany przez Komisję Europejską 
w 2004r. Działania podejmowane w 
ramach Dnia Bezpiecznego Internetu 
realizowane były pod hasłem: 
"Działajmy razem".  W ramach tego 
przedsięwzięcia podjęto szereg działań, 
mających na celu przypomnienie 
uczniom istotnych kwestii dotyczących 
bezpieczeństwa w Sieci oraz zagrożeń 
jakie niesie niewłaściwe korzystanie z 
zasobów sieciowych. "Zerówka" oraz kl. 
I - III przygotowały plakaty na temat 
bezpiecznego korzystania z Internetu.  

W tym dniu odbył się apel, na którym 
została przedstawiona prezentacja 

multimedialna,z której uczniowie dowiedzieli się z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się 
w sieci. Poznali zasady, którymi należy się kierować podczas surfowania w Internecie oraz 
gdzie uzyskać pomoc w razie niebezpieczeństwa. Przyswoili również zasady kulturalnego 
zachowania się w Internecie. Po obejrzeniu prezentacji przedstawiciele z każdej klasy wzięli 
udział w quizie. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. 

„Strach ma wielkie oczy” 

3 marca 2020r. w  szkole w Rasach gościł teatr „Grupa T z Torunia” ze spektaklem 
profilaktycznym pt. „Strach mawielkie oczy” . W przedstawieniu poruszany był problem 
przemocy, agresji oraz prześladowania – zjawiska coraz bardziej powszechnego wśród dzieci 
i młodzieży. Aktorzy zwrócili szczególną uwagę na to, iż kluczem do rozwiązania sprawy jest 
przerwanie milczenia i zwrócenie się o pomoc. Wszyscy widzowie byli zachwyceni 

Zdjęcie 7 Warsztaty ekologiczne w SP w Rasach. Zdjęcie 8 Warsztaty ekologiczne w SP w Rasach. 

Zdjęcie 9 Apel nt.: „Bezpiecznego Internetu w SP 
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spektaklem. Starsi uczniowie szczerze śmiali się z żartów i gagów scenicznych oraz gorąco 
wspierali biedronkę w jej walce, młodsi z zachwytem w oczach patrzyli na kolorowe stroje 
aktorów, nie ukrywali swej radości, wydawali głośne dźwięki zadowolenia,  
śmiali się i klaskali.Przedstawienie to na pewno na długo zostanie w pamięci nie tylko 
najmłodszych widzów, bo  spektakl był nie tylko wyśmienitą zabawą, ale również głosem  
w ważnej sprawie walki z przemocą. 

 

Zdjęcie 10 Spektakl „Strach ma wielkie oczy”. 

Narodowe Czytanie w warunkach pandemii 

Dnia 4 września 2020 r. w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rasach  
z udziałem przedstawicieli Gminnej Bibliotece Publicznej w Drużbicach odbyła się kolejna 
edycja Narodowego Czytania. W 2020 roku lekturą obowiązkową była ,,Balladyna” 
J. Słowackiego. 

W przedsięwzięciu udział wzięła cała społeczność szkolna, która ubrana w stroje 
galowe z przypiętym emblematem przedstawiającym malinę, kojarzoną z lekturą, wysłuchała 
i obejrzała w salach lekcyjnych przygotowane wcześniej nagrania. Była to zatem forma 
zdalna akcji, w której uczestniczyli: Wójt Gminy Drużbice – Tomasz Głowacki, Kierownik 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach – Kinga Gral, nauczyciele i uczniowie. 

 

Zdjęcie 12 Narodowe czytanie „Balladyny”. Zdjęcie 11 Narodowe czytanie „Balladyny”. 
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Święto Niepodległości 

W dniu 10 listopada 2020 r. cała społeczność szkolna na czwartej godzinie lekcyjnej 
mogła obejrzeć online wcześniej przygotowaną akademię z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości. Akademia przede wszystkim miała  przypomnieć ciężką drogę Polski  
do wolności, ale także wzbudzić w nas refleksje. 
 

 

„Szkoła do hymnu” 

W dniu 11 listopada uczniowie szkoły w Rasach wzięli udział w ogólnopolskiej akcji 
„Szkoła do hymnu”, za co została uhonorowana poniższym dyplomem Ministra Edukacji 
Narodowej. 

 

Zdjęcie 15 Podziękowanie za udział w akcji „Do Hymnu”. 

 

Zdjęcie 13 Wystawa z okazji Święta 
Niepodległości. 

Zdjęcie 14 Apel on-line. 
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6.6.3 Szkoła Podstawowa w Wadlewie 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

Z początkiem 2020 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Wadlewie wzięli udział  
w 28. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  

Choinka noworoczna 

W styczniu 2020 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Wadlewie wzięli udział  
w zabawie noworocznej. Choinka szkolna, która na stałe wpisana jest do kalendarza imprez  
i uroczystości, była ważnym przeżyciem dla uczestników. Wszyscy uczestnicy zabawy 
zabrali ze sobą świetne humory i dali się porwać wesołym rytmom, a Rada Rodziców 
przygotowała przepyszny poczęstunek. 

 

Zdjęcie 16 Rozliczenie 28. Finału WOŚP Zdjęcie 17 Wolontariuszki ze SP w Wadlewie. 

Zdjęcie 18 Choinka Noworoczna w SP 
w Wadlewie 

Zdjęcie 19 Choinka Noworoczna w SP 
w Wadlewie. 
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Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek 

Sukces na Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek.W kategorii soliści  uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Wadlewie zajęli następujące miejsca i wyróżnienia: 
Kacper Młodziejewski - I miejsce, 
 Alicja Błoch - II miejsce, 
Sylwia Pisarek - III miejsce, 
Angelika Sadurska - wyróżnienie. 

W kategorii zespoły szkolny chórek zajął I miejsce.

 
Zdjęcie 20 Finał Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek. 

 

GRAND PRIX w XIX Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Szydłowie przypadł 
uczennicy Szkoły w Wadlewie Dominice Góra.  

 

Zdjęcie 21 Nagrodzona uczennica SP w Wadlewie na XIX Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Szydłowie. 

 

7. KULTURA, SPORT I REKREACJA 

7.1.Działalność kulturalno – oświatowa Biblioteki w Drużbicach 

Rok 2020 dla realizacji dzialnosci kulturalnej był rokiem trudnym z uwagi  
na ograniczenia z powodu panującej pandemii. Mimo to udało nam się zorganizować szereg 
wydarzeń dla społeczności gminy m.in.: 
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1. Biblioteka była współorganizatorem Koncertu Noworocznego ”Słodkim krokiem z Nowym 
Rokiem” w Hali Sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Drużbicach.   

2. Organizacja 5 dniowych ferii dla dziecipt. „Aktywne ferie”(w tym m.in: warsztaty 
rękodzielnicze, gry i zabawy ruchowe, „dmuchańce”), 

3. Bal z okazji Dnia Kobiet na Świetlicy Wiejskiej w Wadlewie, w którym udział wzięło  
140 kobiet. 

4. Współorganizacja wraz z Urzędem Gminy Dnia Sołtysa. 
5. Wychodząc naprzeciw zaistniałej sytuacji i potrzebom społecznym w Bibliotece została 

zorganizowana akcja „Szyjemy maseczki dla Mieszkańców Gminy Drużbice”. W akcję 
zaangażowało się, 29 osób zrzeszonych w Kołach Gospodyń Wiejskich oraz osoby 
indywidualne. Łącznie, w krótkim czasie zostało uszytych niemalże 1500 maseczek 
wielorazowego użytku. Maseczki zostały rozdane 31 sołectwom z terenu gminy Drużbice  
z przeznaczeniem dla osób najbardziej potrzebujących. 

6. W lipcu w ramach „Aktywnych Wakacji” GBP zorganizowała dwutygodniowe 
półkolonie dla dzieci z terenu Gminy Drużbice. Dzieci oraz osoby niepełnosprawne miały 
możliwość uczestniczenia w szeregu atrakcji m.in.: 

- gry i zabawy sportowe, 
- spotkanie z Ochotniczą Strażą Pożarną, 
- spotkanie z Policją, 
- warsztaty rękodzieła artystycznego, 
- nauka tańca nowoczesnego,   
- na zakończenie Aktywnych Wakacji zorganizowałyśmy wycieczkę do Szkółki Leśnej 

Borowiny w Klukach połączoną z ogniskiem z kiełbaskami. 
Zorganizowane zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, średnio każdego dnia  
w zajęciach uczestniczyło ok. 25 osób, a na wycieczkę do szkółki leśnej zabraliśmy pełny 
autokar uczestników. 

 
 

7. Kolejne dwa tygodnie zajęć dla dzieci zorganizowane zostało w sierpniu 2020 r. pod 
nazwą „Letnie, integracyjne warsztaty bez barier”. W trakcie tych zajęć dzieci poza 
szeregiem gier i zabaw  sportowych miały możliwość: 

- wykonać samodzielnie wieniec dożynkowy, którego przekazanie na ręce Wójta 
nastąpiło w trakcie mszy dożynkowej w dniu 30 sierpnia 2020 r, 

- uczestniczyć w różnorodnych grach i zabawach profilaktycznych zorganizowanych 

Zdjęcie 23 Aktywne Wakacje z OSP. Zdjęcie 22 Wycieczka do Szkołki Leśnej 
Borowiny. 
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przez Firmę Fiki Miki m.in. : 
- „disco- zabawa z kolorami radzimy sobie z emocjami”, 
- „sensoryka dla małego i dużego smyka”, 
- spektakl teatralny „ Piracka przygoda” 

 
8. Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach wraz z Szkołą Podstawową w Rasach wzięła 

udział w Narodowym Czytaniu „Balladyny” Juliusza Słowackiego. Filmy z tego 
przedsięwzięcia prezentowane są na stronach internetowych i facebookowych Biblioteki 
oraz Szkoły Podstawowej w Rasach.    

 

 
Zdjęcie 26 Podziękowania od Pary Prezydenckiej  
za udział w Narodowym Czytaniu. 

 

9. Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach była inicjatorem zorganizowania zajęć JOGI 
dla mieszkańców gminy Drużbice. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w Sali Sportowej 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drużbicach.   

10. W ubiegłym roku dużym zainteresowaniem cieszyły się zorganizowane przez Bibliotekę 
przy współpracy Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Zwierzyńcu – „Warsztaty Szycia”.  
W warsztatach uczestniczyło 8 osób z terenu Gminy Drużbice. 

11. Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach uczestniczy w projekcie Koduj_Pro. 

Zdjęcie 24 Aktywne Wakacje i spektakl „Piracka Przygoda”. 

Zdjęcie 25 Podziękowania od Pary Prezydenckiej 
za udział w Narodowym Czytaniu. 
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Organizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informatyzacyjnego oraz 
Soft Power sp. z o.o. producent platformy Liga Niezwykłych Umysłów. W ramach 
projektu Koduj_Pro uczestnicy mogą skorzystać z profesjonalnych kursów 
programowania i obsługi baz danych SQL na platformie LNU. Bezpłatny kurs 
udostępniony jest na naszych stronach. 

12. Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, Biblioteka przy pomocy Urzędu Gminy, 
Radnych Gminnych, Sołtysów i wolontariuszy zorganizowała akcję „Świąteczna Paczka 
dla samotnych”. W ramach tej akcji 54 osoby samotne otrzymały świąteczny upominek. 

13. W trakcie roku 2020 Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach zorganizowała szereg 
konkursów dla dzieci i dorosłych z gminy Drużbice: 
–  konkurs recytatorski dla dzieci „Recytujemy wiersze on-line” 
–  co tygodniowe zagadki dla dzieci„Kto pierwszy ten lepszy” 
–  konkurs poetycki dla dzieci i dorosłych„Poeci z naszej Gminy”, 
–  konkurs na LOGO BIBLIOTEKI 
–   konkurs ekologiczno-plastyczny „Eko-Choinka” 

 
Biblioteka działa również na rzecz osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawni 

mieszkańcy gminy, zarówno dzieci jak i dorośli uczestniczyli w zajęciach wakacyjnych  
i warsztatowych.  Ponadto prowadzimy usługę „książka na telefon”, skierowaną dla osób 
starszych i niepełnosprawnych. 

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

Liczba czytelników zapisanych do Biblioteki to 367 osób, w stosunku do roku 2019 
nastapił wzrost liczby czytelników o 57 nowych osób.Liczba czytelników aktywnie 
wypożyczających  w 2020 roku – to 273. 
Struktura wiekowa czytelników aktywnie wypożyczających przedstawia się nastepująco: 
- do 5 lat -  30 osób 
- 6-12 lat – 18 osób, 
- 13-19 lat – 20 osób 
- 20-24 lat – 11 osób, 
- 25-44 lata – 94 osoby, 

Zdjęcie 28 Konkurs Eko-Choinka Zdjęcie 27 Konkurs "Poeci z naszej Gminy" 
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- 45-60 lat – 53 osoby 
- powyżej 60 lat- 47 osób 
Podział czytelników wg zajęcia: 
- osoby uczące się – 49 
- osoby pracujące – 147 
- pozostali (emeryci, bezrobotni, rolnicy i inni) - 77 

W roku 2020 Biblioteka w Drużbicach zakupiła 538 książek o łącznej wartości  
13 585,94zł. 

Księgozbiór Biblioteki na koniec 2020 roku kształtuje się następująco: 
Ogółem  –11413 woluminów w tym: 
Literatura dla dzieci i młodzieży – 1856 woluminów, 
Literatura piękna dla dorosłych – 7225 woluminów, 
Literatura popularnonaukowa – 2332 woluminów, 
W 2020 r. zakupiono 30 Audiobooków. 

Liczba odwiedzin Biblioteki w 2020 roku wyniosła 3154 i wypożyczono w trakcie 
roku 7080 książek.   

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

Dzięki udziałowi w ogólnopolskiej akcji „Mała Książka – Wielki Człowiek”, wydano 
32 karty i wyprawki czytelnicze 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. 

7.3. Sport i rekreacja 

W gminie Drużbice ważną bazę sportową stanowią placówki oświatowe, w których 
zadbano nie tylko o wyposażenie sal i miejsc do nauki, ale także o sferę ruchu. Aktualnie 
do dyspozycji mieszkańców jest boisko sportowo-rekreacyjne z bieżnia lekkoatletyczną.  
W 2018 roku boiska z prawdziwego zdarzenia, z bieżnią lekkoatletyczną i trawiastym 
boiskiem do gry w piłkę nożną, doczekała się Szkoła Podstawowa w Wadlewie. Obiekt –  
tak jak pozostałe dwa kompleksy boisk funkcjonujące przy ZSP w Drużbicach 
i SP w Wadlewie – jest dostępny dla wszystkich mieszkańców, a nie tylko uczniów. Dzięki 
dobremu zapleczu sportowemu zajęcia mogą odbywać się w sposób zorganizowany 
w klubach sportowych oraz indywidualnie. 

Na terenie Gminy Drużbice działały następujące kluby sportowe: 
• Gminny Ludowy Klub Sportowy „Siatkarz Drużbice” wraz z sekcją do gry w plażową 

piłkę siatkową. 
• Gminny Ludowy Klub Sportowy w Drużbicach: sekcja piłkarska oraz sekcja tenisa 

stołowego. 

Najważniejszewydarzeniasportowe w 2020 r. na tereniegminyDrużbice: 
• Turniej Halowej Piłki Nożnej Strażaków OSP ·(27.01.2020 r. )  
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• Mistrzostwa LZS powiatu bełchatowskiego w piłkę nożną (4.03.2020 r.) 
• Gminny Turniej piłkarsko – siatkarski dzieci i młodzieży (9.03.2020 r.) 
• Turniej  w piłkę nożną o Puchar Wójta Gminy Drużbice „KOPNIJ RAKA” 

(17.07.2020 r.) 
• Grand Prix Mikstów w plażowej piłce siatkowej (ostatni turniej – 15.08.2020 r.) 
• Wakacyjny Turniej w Piłkę Nożną o Puchar Wójta Gminy Drużbice (15.08.2020 r. ) 
• Turniej tenisa stołowego (18.10.2020 r., 14.11.2020 r., 21.11.2020 r.) 
• Mecz drużynowy 6 kolejki IV ligi mężczyzn Łódzkiego Okręgowego Związku Tenisa 

Stołowego (13.12.2020 r.) 

 
Zdjęcie 29 Grand Prix Siatkarza Drużbice w plażowej piłce siatkowej. 

 

Od kilku lat sukcesywnie na terenie Gminy Drużbice powstają miejsca rekreacji, integracji 
i wypoczynku dla mieszkańców gminy. W 2020 r. powstała nowa świetlica wiejska w 
Wadlewie, 1 siłownia zewnętrzna, a dla dzieci 3 nowe kolorowe place zabaw, a jeden plac 
zabaw został doposażony o nowa zabawkę.  

8. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY DRUŻBICE W 2020 r. 

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

Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Wójt Gminy przy 
pomocy Urzędu Gminy realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy w 2020 r. w sposób 
określony uchwałami. 

W 2020 roku Rada Gminy obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie  
z planem pracy rady przyjętym Uchwałą Nr XV/127/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. 
Wypełniając dyspozycję zawartą w planie pracy w 2020 roku Rada Gminy obradowała na  
9 sesjach zwyczajnych, na których podjęła 114 uchwał. 
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Podjęte przez Radę Gminy uchwały dotyczyły spraw z zakresu Finansów i Planowania 
Budżetowego, Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, Pomocy Społecznej, Rolnictwai 
Ochrony Środowiska, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Pozyskiwania 
Funduszy i Zamówień Publicznych  

Podjęte przez Radę Gminy uchwały Wójt Gminy zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy   
o samorządzie gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru 
jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Łódzki, a w zakresie spraw 
finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa. 

Zgodnie z woj. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie 
uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące 
akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

Wszystkie uchwałyzostały przez organ wykonawczy Gminy wykonane  
z zachowaniem procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa. 
Szczegółowy sposób wykonania uchwał zawiera poniższa tabela. 

Tabela 24 Zestawienie Uchwał Rady Gminy Drużbice z 2020 r. 

Lp. NR 
UCHWAŁY 

DATA 
PODJĘCI

A 

TREŚĆ 
UCHWAŁY 

PRZEBIEG 
WYKONANIA UCHWAŁY 

1. 2. 3. 4. 5. 
1 XV/124/2020 

 
26 lutego 
2020 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XIII/104/2019 Rady Gminy 
Drużbice z dnia 17 grudnia 2019 r., 
w sprawie ustalenia średniej ceny 
jednostki paliwa w gminie Drużbice 
na rok szkolny 2019/2020 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego i weszła w życie po 
upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą 
od 3 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. poz. 1783 z dnia 
19.03.2020) 

2 XV/125/2020 26 lutego 
2020 

w sprawie planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, ustalenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat 
pobieranych przez uczelnie oraz 
ustalenia specjalności i form 
kształcenia nauczycieli na rok 2020 
dla Gminy Drużbice 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała podlega 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego i weszła w życie poupływie 14 dni od 
ogłoszenia.(Dz. Urz. poz. 1784 z dnia 19.03.2020) 

3 XV/126/2020 
 

26 lutego 
2020 

w sprawie obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
(Dz. Urz. poz. 1785 z dnia 19.03.2020) 

4 XV/127/2020 26 lutego 
2020 

w sprawie przyjęcia Planu Pracy 
Rady Gminy Drużbice i 
zatwierdzenia Planów Pracy 
Komisji na 2020 rok. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie z dniem podjęcia. 

5 XV/128/2020 26 lutego 
2020 

w sprawie wstępnego określenia 
lokalizacji nowego przystanku 
komunikacyjnego na terenie gminy 
Drużbice 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie z dniem podjęcia. 

6 XV/129/2020 26 lutego 
2020 

w sprawie wysokości stawek opłaty 
za zajęcie pasa drogowego dróg 
gminnych na terenie Gminy 
Drużbice na cele niezwiązane z 
budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
(Dz. Urz. poz. 1786 z dnia 19.03.2020) 
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7 XV/130/2020 
 

26 lutego 
2020 
 

w sprawie zniesienia pomnika 
przyrody. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
(Dz. Urz. poz. 1787 z dnia 19.03.2020) 

8 XV/131/2020 26 lutego 
2020 
 

w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości gruntowej 
położonej w miejscowości Brzezie. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie z dniem podjęcia. 

9 XV/132/2020 26 lutego 
2020 
 

w sprawie zmiany załącznika do 
uchwały Nr XIII/103/2019 Rady 
Gminy Drużbice z dnia 17 grudnia 
2019r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Drużbice. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
(Dz. Urz. poz. 1788 z dnia 19.03.2020) 

10 XV/133/2020 26 lutego 
2020 
 

w sprawie przyjęcia Programu 
opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Drużbice w 2020 
roku 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
(Dz. Urz. poz. 1916 z dnia 24.03.2020) 

11 XV/134/2020 26 lutego 
2020 
 

w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu 
Bełchatowskiego na realizację 
zadania pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 1927 E w 
zakresie budowy chodnika na 
odcinku od skrzyżowania z drogą  
wojewódzką Nr 485 do 
miejscowości Kobyłki  
- opracowanie dokumentacji”. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. 
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 

12 XV/135/2020 26 lutego 
2020 
 

zmieniająca Uchwałę Nr V/38/2019 
Rady Gminy Drużbice z dnia 19 
lutego 2019 r. w sprawie 
zarządzenia poboru podatków w 
drodze inkasa, określenia 
inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso . 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
(Dz. Urz. poz.1423 z dnia 27.02.2020) 

13 XV/136/2020 26 lutego 
2020 
 

w sprawie zatwierdzenia projektu 
„Droga do sukcesu” 
współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Osi 
priorytetowej IX Włączenie 
społeczne, Działanie IX.1 Aktywna 
integracja osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, Poddziałanie IX.1.1 
Aktywizacja społeczno-zawodowa 
osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała  
wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

14 XV/137/2020 26 lutego 
2020 

w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy 
Drużbice na lata 2020 - 2029 

Tekst uchwały został przekazany Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Łodzi w trybie nadzoru. 
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

15 XV/138/2020 26 lutego 
2020 

w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Drużbice na 2020 rok 

Tekst uchwały został przekazany Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Łodzi w trybie nadzoru. 
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i 
podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. (Dz. Urz. poz. 4627 z 
dnia 18.08.2020)  

16 XVI/139/2020 17 kwietnia w sprawie przekazania skargi Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
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2020 według właściwości. Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie z dniem podjęcia. 
 

17 XVI/140/2020 17 kwietnia 
2020 

w sprawie zmiany uchwały Nr 
XV/129/2020 Rady Gminy 
Drużbice z dnia 26 lutego 2020 r. w 
sprawie 
wysokości stawek opłaty za zajęcie 
pasa drogowego dróg gminnych na 
terenie Gminy Drużbice na cele 
niezwiązane z budową, 
przebudową, remontem, 
utrzymaniem. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała wchodzi w 
życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
(Dz. Urz. poz. 2774 z dnia 13 05.2020)  

18 XVI/141/2020 17 kwietnia 
2020 

w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy 
Drużbice na lata 2020 - 2029 

Tekst uchwały został przekazany Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Łodzi w trybie nadzoru. 
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
 

19 XVI/142/2020 17 kwietnia 
2020 

w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Drużbice na 2020 rok. 

Tekst uchwały został przekazany Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Łodzi w trybie nadzoru. 
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i 
podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. (Dz. Urz. poz. 4662 z 
dnia 19.08.2020) 

20 XVI/143/2020 17 kwietnia 
2020 

w sprawie udzielenia dotacji 
podmiotowi leczniczemu. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie z dniem podjęcia. 

21 XVI/144/2020 17 kwietnia 
2020 

w sprawie udzielenia dotacji 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Suchcicach, gmina Drużbice. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie z dniem podjęcia. 

22 XVII/145/2020 19 maja 
2020 

w sprawie zmiany organizacji 
Punktu Przedszkolnego w Szkole 
Podstawowej w Drużbicach. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie z dniem podjęcia. 

23 XVII/146/2020 19 maja 
2020 

w sprawie zmiany organizacji Filii 
Punktu Przedszkolnego w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w 
Drużbicach z siedzibą w 
Suchcicach 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie z dniem podjęcia. 

24 XVII/147/2020 19 maja 
2020 

w sprawie zmiany organizacji 
Punktu Przedszkolnego w Szkole 
Podstawowej w Wadlewie 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie z dniem podjęcia. 

25 XVII/148/2020 19 maja 
2020 

w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż w trybie przetargu ustnego 
nieograniczonego, nieruchomości 
gruntowych, stanowiących 
własność Gminy Drużbice, 
położonych w miejscowości Rasy. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie z dniem podjęcia. 

26 XVII/149/2020 19 maja 
2020 

w sprawie zmiany uchwały Nr 
XVI/142/2020 Rady Gminy 
Drużbice z dnia 17 kwietnia 2020 
roku w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Drużbice na 2020 rok. 

Tekst uchwały został przekazany Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Łodzi w trybie nadzoru. 
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i 
podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. (Dz. Urz. poz. 4663 z 
dnia 19.08.2020) 

27 XVII/150/2020 19 maja 
2020 

w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy 
Drużbice na lata 2020 - 2029 

Tekst uchwały został przekazany Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Łodzi w trybie nadzoru. 
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

28 XVII/151/2020 19 maja 
2020 

w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Drużbice na 2020 rok 

Tekst uchwały został przekazany Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Łodzi w trybie nadzoru. 
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i 
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podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. (Dz. Urz. poz. 4664 z 
dnia 19.08.2020) 

29 XVIII/152/202
0 

30 czerwca 
2020 

w sprawie stanowiska Rady Gminy 
w Drużbicach wyrażającego 
sprzeciw wobec możliwości 
wydania koncesji na odkrywkowe 
wydobywanie kopaliny w 
miejscowości Suchcice oraz 
pozytywnego zaopiniowania 
niniejszego przedsięwzięcia. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie z dniem podjęcia. 
Uchwałę przekazano: Regionalnemu Dyrektorowi 
Ochrony Środowiska w Łodzi, Marszałkowi 
Województwa Łódzkiego, Wojewódzkiemu 
Inspektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi, 
Dyrektorowi Zarządu Zlewni Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Sieradzu, 
Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego w 
Kielcach, Wojewodzie Łódzkiemu, Staroście 
Bełchatowskiemu, Wójtowi Gminy Bełchatów, 
Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska, Wójtowi 
Gminy Drużbice. 

30 XVIII/153/202
0 

30 czerwca 
2020 

w sprawie przekazania wniosku 
według właściwości. 
 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie z dniem podjęcia. 

31 XVIII/154/202
0 

30 czerwca 
2020 

w sprawie udzielenia wotum 
zaufania dla Wójta Gminy 
Drużbice. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie z dniem podjęcia. 

32 XVIII/155/202
0 

30 czerwca 
2020 

w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy Drużbice za 2019 rok. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie z dniem podjęcia. 

33 XVIII/156/202
0 

30 czerwca 
2020 

w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy Drużbice z tytułu 
wykonania budżetu za 2019 rok. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie z dniem podjęcia. 

34 XVIII/157/202
0 

30 czerwca 
2020 

w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie z dniem podjęcia. 

35 XVIII/158/202
0 

30 czerwca 
2020 

w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowego kredytu na 
spłatę wcześniej zaciągniętych 
kredytów i pożyczek. 

Tekst uchwały został przekazany Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Łodzi w trybie nadzoru. 
Uchwała weszła w życie  
z dniem podjęcia. 

36 XVIII/159/202
0 

30 czerwca 
2020 

w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy 
Drużbice na lata 2020 - 2029 

Tekst uchwały został przekazany Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Łodzi w trybie nadzoru. 
Uchwała weszła w życie  
z dniem podjęcia. 

37 XVIII/160/202
0 

30 czerwca 
2020 

w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Drużbice na 2020 rok 

Tekst uchwały został przekazany Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Łodzi w trybie nadzoru. 
Uchwała weszła w życie  
z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego. (Dz. Urz. 
poz. 4665 z dnia 19.08.2020) 

38 XIX/161/2020 6 sierpnia 
2020 

w sprawie ustalenia średniej ceny 
jednostki paliwa w gminie Drużbice 
na rok szkolny 2020/2021. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
(Dz. Urz. poz. 4756 z dnia 25.08.2020). 

39 XIX/162/2020 6 sierpnia 
2020 

w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy 
Drużbice na lata 2020 - 2029 

Tekst uchwały został przekazany Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Łodzi w trybie nadzoru. 
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

40 XIX/163/2020 6 sierpnia 
2020 

w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Drużbice na 2020 rok 

Tekst uchwały został przekazany Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Łodzi w trybie nadzoru. 
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i 
podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
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Województwa Łódzkiego. (Dz. Urz. poz. 4757 z 
dnia 25.08.2020) 

41 XIX/164/2020 6 sierpnia 
2020 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi. 

Tekst uchwały został przekazany Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Łodzi w trybie nadzoru. 
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

42 XIX/165/2020 6 sierpnia 
2020 

w sprawie udzielenia dotacji 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Rożniatowicach, gmina Drużbice. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. 
 

43 XX/166/2020 11 września 
2020 

w sprawie zmiany uchwały nr 
XX/199/2016 Rady Gminy 
Drużbice z dnia 21 października 
2016 roku w sprawie nadania 
statutu sołectwu Podstoła. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
(Dz. Urz. poz. 5271 z dnia 02.10.2020) 

44 XX/167/2020 11 września 
2020 

zmieniająca Uchwałę Nr V/38/2019 
Rady Gminy Drużbice z dnia 19 
lutego 2019r. w sprawie 
zarządzenia poboru podatków w 
drodze inkasa, określenia 
inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
(Dz. Urz. poz. 5272 z dnia 02.10.2020) 

45 XX/168/2020 11 września 
2020 

w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy 
Drużbice na lata 2020 - 2029 

Tekst uchwały został przekazany Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Łodzi w trybie nadzoru. 
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

46 XX/169/2020 11 września 
2020 

w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Drużbice na 2020 rok. 

Tekst uchwały został przekazany Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Łodzi w trybie nadzoru. 
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i 
podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. (Dz. Urz. poz. 5463 z 
dnia 15.10.2020) 

47 XX/170/2020 11 września 
2020 

w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Drużbice na 2020 rok. 

Tekst uchwały został przekazany Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Łodzi w trybie nadzoru. 
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i 
podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. (Dz. Urz. poz. 5273 z 
dnia 02.10.2020) 

48 XX/171/2020 11 września 
2020 

w sprawie udzielenia dotacji 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Rasach, gmina Drużbice. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie z dniem podjęcia. 

49 XX/172/2020 11 września 
2020 

w sprawie przyznania dotacji na 
prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków 
znajdujących się na terenie Gminy 
Drużbice. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. 
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

50 XXI/173/2020 13.10.2020  w sprawie przyjęcia "Gminnego 
Programu Opieki nad Zabytkami 
gminy Drużbice na lata 2020-
2024". 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
(Dz. Urz. poz. 5856 z dnia 04.11.2020) 

51 XXI/174/2020 13.10.2020 w sprawie stanowiska dot. 
wyrażenia sprzeciwu wobec zmian 
jakie zamierza przeprowadzić partia 
rządząca w ramach projektu ustawy 
zwanego „Piątką dla zwierząt”. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. 
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Uchwałę przekazano: Wojewodzie Łódzkiemu, 
Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej., 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii 
Sejmu Kancelarii Senatu. 

52 XXI/175/2020 13.10.2020 w sprawie podziału Sołectwa Rasy i 
utworzenia sołectwa Nowa Wieś. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
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Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
(Dz. Urz. poz. 5740 z dnia 29.10.2020) 

53 XXI/176/2020 13.10.2020 w sprawie nadania statutu sołectwu 
Nowa Wieś. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
(Dz. Urz. poz. 5741 z dnia 29.10.2020) 

54 XXI/177/2020 13.10.2020 w sprawie zmiany uchwały nr 
XVI/156/2016 Rady Gminy 
Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku 
w sprawie nadania statutu sołectwu 
Rasy. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
(Dz. Urz. poz. 5773 z dnia 02.11.2020) 

55 XXI/178/2020 13.10.2020 w sprawie zmiany uchwały nr 
XVI/141/2016 Rady Gminy 
Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku 
w sprawie nadania statutu sołectwu 
Brzezie. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
(Dz. Urz. poz. 5774 z dnia 02.11.2020) 

56 XXI/179/2020 13.10.2020 w sprawie zmiany uchwały nr 
XVI/142/2016 Rady Gminy 
Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku 
w sprawie nadania statutu sołectwu 
Bukowie Dolne. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
(Dz. Urz. poz. 5775 z dnia 02.11.2020) 

57 XXI/180/2020 13.10.2020 w sprawie zmiany uchwały nr 
XVI/143/2016 Rady Gminy 
Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku 
w sprawie nadania statutu sołectwu 
Bukowie Górne. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
(Dz. Urz. poz. 5776 z dnia 02.11.2020) 

58 XXI/181/2020 13.10.2020 w sprawie zmiany uchwały nr 
XVI/144/2016 Rady Gminy 
Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku 
w sprawie nadania statutu sołectwu 
Chynów. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
(Dz. Urz. poz. 5777 z dnia 02.11.2020) 

59 XXI/182/2020 13.10.2020 w sprawie zmiany uchwały nr 
XVI/145/2016 Rady Gminy 
Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku 
w sprawie nadania statutu sołectwu 
Drużbice. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
(Dz. Urz. poz. 5778 z dnia 02.11.2020) 

60 XXI/183/2020 13.10.2020 w sprawie zmiany uchwały nr 
XVI/146/2016 Rady Gminy 
Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku 
w sprawie nadania statutu sołectwu 
Drużbice – Kolonia. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
(Dz. Urz. poz. 5779 z dnia 02.11.2020) 

61 XXI/184/2020 13.10.2020 w sprawie zmiany uchwały nr 
XVI/147/2016 Rady Gminy 
Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku 
w sprawie nadania statutu sołectwu 
Głupice. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
(Dz. Urz. poz. 5780 z dnia 02.11.2020) 

62 XXI/185/2020 13.10.2020 w sprawie zmiany uchwały nr 
XVI/150/2016 Rady Gminy 
Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku 
w sprawie nadania statutu sołectwu 
Józefów. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
(Dz. Urz. poz. 5781 z dnia 02.11.2020) 

63 XXI/186/2020 13.10.2020 w sprawie zmiany uchwały nr 
XVI/148/2016 Rady Gminy 
Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku 
w sprawie nadania statutu sołectwu 
Gręboszów. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
(Dz. Urz. poz. 5782 z dnia 02.11.2020) 

64 XXI/187/2020 13.10.2020 w sprawie zmiany uchwały nr Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
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XVI/149/2016 Rady Gminy 
Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku 
w sprawie nadania statutu sołectwu 
Hucisko. 

Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
(Dz. Urz. poz. 5783 z dnia 02.11.2020) 

65 XXI/188/2020 13.10.2020 w sprawie zmiany uchwały nr 
XVI/151/2016 Rady Gminy 
Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku 
w sprawie nadania statutu sołectwu 
Kazimierzów. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
(Dz. Urz. poz. 5784 z dnia 02.11.2020) 

66 XXI/189/2020 13.10.2020 w sprawie zmiany uchwały nr 
XVI/152/2016 Rady Gminy 
Drużbice z dnia 20 maja 2016 rok 
w sprawie nadania statutu sołectwu 
Kącik. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
(Dz. Urz. poz. 5785 z dnia 02.11.2020) 

67 XXI/190/2020 13.10.2020 w sprawie zmiany uchwały nr 
XVI/153/2016 Rady Gminy 
Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku 
w sprawie nadania statutu sołectwu 
Kobyłki. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
(Dz. Urz. poz. 5786 z dnia 02.11.2020) 

68 XXI/191/2020 13.10.2020 w sprawie zmiany uchwały nr 
XVI/154/2016 Rady Gminy 
Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku 
w sprawie nadania statutu sołectwu 
Łęczyca. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
(Dz. Urz. poz. 5787 z dnia 02.11.2020) 

69 XXI/192/2020 13.10.2020 w sprawie zmiany uchwały nr 
XVI/155/2016 Rady Gminy 
Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku 
w sprawie nadania statutu sołectwu 
Patok. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
(Dz. Urz. poz. 5788 z dnia 02.11.2020) 

70 XXI/193/2020 13.10.2020 w sprawie zmiany uchwały nr 
XVI/157/2016 Rady Gminy 
Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku 
w sprawie nadania statutu sołectwu 
Rawicz. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
(Dz. Urz. poz. 5789 z dnia 02.11.2020) 

71 XXI/194/2020 13.10.2020 w sprawie zmiany uchwały nr 
XVI/158/2016 Rady Gminy 
Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku 
w sprawie nadania statutu sołectwu 
Rożniatowice. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
(Dz. Urz. poz. 5790 z dnia 02.11.2020) 

72 XXI/195/2020 13.10.2020 w sprawie zmiany uchwały nr 
XVI/159/2016 Rady Gminy 
Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku 
w sprawie nadania statutu sołectwu 
Skrajne. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
(Dz. Urz. poz. 5791 z dnia 02.11.2020) 

73 XXI/196/2020 13.10.2020 w sprawie zmiany uchwały nr 
XVI/160/2016 Rady Gminy 
Drużbice z dnia 20 maja 2016 w 
sprawie nadania statutu sołectwu 
Stefanów. 

 Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
(Dz. Urz. poz. 5792 z dnia 02.11.2020) 

74 XXI/197/2020  13.10.2020 w sprawie zmiany uchwały nr 
XVI/161/2016 Rady Gminy 
Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku 
w sprawie nadania statutu sołectwu 
Stoki. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
(Dz. Urz. poz. 5793 z dnia 02.11.2020) 

75 XXI/198/2020 13.10.2020 w sprawie zmiany uchwały nr 
XVI/162/2016 Rady Gminy 
Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku 
w sprawie nadania statutu sołectwu 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
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Suchcice. (Dz. Urz. poz. 5794 z dnia 02.11.2020) 
76 XXI/199/2020 13.10.2020 w sprawie zmiany uchwały nr 

XVI/163/2016 Rady Gminy 
Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku 
w sprawie nadania statutu sołectwu 
Teofilów. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
(Dz. Urz. poz. 5795 z dnia 02.11.2020) 

77 XXI/200/2020 13.10.2020 w sprawie zmiany uchwały nr 
XVI/164/2016 Rady Gminy 
Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku 
w sprawie nadania statutu sołectwu 
Teresin. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
(Dz. Urz. poz. 5796 z dnia 02.11.2020) 

78 XXI/201/2020 13.10.2020 w sprawie zmiany uchwały nr 
XVI/165/2016 Rady Gminy 
Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku 
w sprawie nadania statutu sołectwu 
Wadlew. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
(Dz. Urz. poz. 5797 z dnia 02.11.2020) 

79 XXI/202/2020 13.10.2020 w sprawie zmiany uchwały nr 
XVI/166/2016 Rady Gminy 
Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku 
w sprawie nadania statutu sołectwu 
Wdowin. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
(Dz. Urz. poz. 5798 z dnia 02.11.2020) 

80 XXI/203/2020 13.10.2020 w sprawie zmiany uchwały nr 
XVI/167/2016 Rady Gminy 
Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku 
w sprawie nadania statutu sołectwu 
Wdowin - Kolonia. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
(Dz. Urz. poz. 5799 z dnia 02.11.2020) 

81 XXI/204/2020 13.10.2020 w sprawie zmiany uchwały nr 
XVI/168/2016 Rady Gminy 
Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku 
w sprawie nadania statutu sołectwu 
Wola Rożniatowska. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
(Dz. Urz. poz. 5800 z dnia 02.11.2020) 

82 XXI/205/2020 13.10.2020 w sprawie zmiany uchwały nr 
XVI/169/2016 Rady Gminy 
Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku 
w sprawie nadania statutu sołectwu 
Zabiełłów. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
(Dz. Urz. poz. 5801 z dnia 02.11.2020) 

83 XXI/206/2020 13.10.2020 w sprawie zmiany uchwały nr 
XVI/170/2016 Rady Gminy 
Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku 
w sprawie nadania statutu sołectwu 
Zwierzyniec. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
(Dz. Urz. poz. 5802 z dnia 02.11.2020) 

84 XXI/207/2020 13.10.2020 w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy 
Drużbice na lata 2020 - 2029 

Tekst uchwały został przekazany Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Łodzi w trybie nadzoru. 
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

85 XXI/208/2020 13.10.2020 w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Drużbice na 2020 rok. 

Tekst uchwały został przekazany Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Łodzi w trybie nadzoru. 
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i 
podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. (Dz. Urz. poz. 5803 z 
dnia 02.11.2020) 

86 XXI/209/2020 13.10.2020 w sprawie udzielenia dotacji 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Rożniatowicach, gmina Drużbice. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie z dniem podjęcia.  

87 XXII/210/2020 27.11.2020 w sprawie uchwalenia Programu 
Współpracy Gminy Drużbice w 
2021 r. z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz podmiotami, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała weszła w 
życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 
stycznia 2021. 
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z dnia 24 kwietnia 2003 r o 
działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie 

88 XXII/211/2020 27.11.2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Drużbice. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z 
dniem 1 stycznia 2021 r. (Dz. Urz. poz. 6665 z dnia 
04.12.2020) 

89 XXII/212/2020 27.11.2020 w sprawie szczegółowego sposobu i 
zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z terenu Gminy 
Drużbice oraz zagospodarowania 
tych odpadów 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z 
dniem 1 stycznia 2021 r. (Dz. Urz. poz. 6850 z dnia 
10.12.2020) 

90 XXII/213/2020 27.11.2020 w sprawie obniżenia średniej ceny 
skupu żyta przyjmowanej jako 
podstawa obliczenia podatku 
rolnego w 2021 roku 

Tekst uchwały został przekazany do RIO w Łodzi 
w trybie nadzoru. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w 
życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. (Dz. Urz. poz. 
6534 z dnia 01.12.2020) 

91 XXII/214/2020 27.11.2020 w sprawie ustalenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości. 

Tekst uchwały został przekazany do RIO w Łodzi 
w trybie nadzoru. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w 
życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. (Dz. Urz. poz. 
6535 z dnia 01.12.2020) 

92 XXII/215/2020 27.11.2020 w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków 
transportowych. 

Tekst uchwały został przekazany do RIO w Łodzi 
w trybie nadzoru. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w 
życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. (Dz. Urz. poz. 
6876 z dnia 11.12.2020) 

93 XXII/216/2020 27.11.2020 w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy 
Drużbice na lata 2020 – 2029. 

Tekst uchwały został przekazany Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Łodzi w trybie nadzoru. 
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

94 XXII/217/2020 27.11.2020 w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Drużbice na 2020 rok. 

Tekst uchwały został przekazany Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Łodzi w trybie nadzoru. 
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i 
podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego (Dz. Urz. poz. 6666 z 
dnia 04.12.2020) 

95 XXII/218/2020 27.11.2020 w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Drużbice na 2020 rok. 

Tekst uchwały został przekazany Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Łodzi w trybie nadzoru. 
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i 
podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego (Dz. Urz. poz. 6667 z 
dnia 04.12.2020) 

96 XXIII/219/202
0 

29.12.2020 w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Gminy Drużbice na rok 2021. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała wchodzi w 
życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 
stycznia 2021 r. 

97 XXIII/220/202
0 

29.12.2020 w sprawie zwolnienia w części z 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właścicieli 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu i RIO w trybie nadzoru. Uchwała 
wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 r. i podlega 
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nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku 
przydomowym 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. (Dz. Urz. poz. 202 z 
dnia 19.01.2021) 

98 XXIII/221/202
0 

29.12.2020 w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i ustalenia 
stawki tej opłaty. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu i RIO w trybie nadzoru. Uchwała 
wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 r. i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. (Dz. Urz. poz. 203 z 
dnia 19.01.2021) 

99 XXIII/222/202
0 

29.12.2020 w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu i RIO w trybie nadzoru. Uchwała 
wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 r. i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. (Dz. Urz. poz. 2390 z 
dnia 28.01.2021) 

100 XXIII/223/202
0 

29.12.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Wójta Gminy Drużbice. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewodzie 
Łódzkiemu w trybie nadzoru. Uchwała wchodzi w 
życie z dniem podjęcia. 

101 XXIII/224/202
0 

29.12.2020 w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy 
Drużbice na lata 2021 – 2030. 

Tekst uchwały został przekazany do RIO w trybie 
nadzoru. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 

102 XXIII/225/202
0 

29.12.2020 w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Drużbice na 2021 rok. 

Tekst uchwały został przekazany RIO w trybie 
nadzoru. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 
lutego 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

103 XXIII/226/202
0 

29.12.2020 w sprawie udzielenia dotacji 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Bukowiu Górnym, gmina Drużbice. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewody 
Łódzkiego i RIO w trybie nadzoru. Uchwała 
wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

104 XXIII/227/202
0 

29.12.2020 w sprawie udzielenia dotacji 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Chynowie, gmina Drużbice. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewody 
Łódzkiego i RIO w trybie nadzoru. Uchwała 
wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

105 XXIII/228/202
0 

29.12.2020 w sprawie udzielenia dotacji 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Drużbicach, gmina Drużbice. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewody 
Łódzkiego i RIO w trybie nadzoru. Uchwała 
wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

106 XXIII/229/2020 29.12.2020 w sprawie udzielenia dotacji 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Podstole, gmina Drużbice. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewody 
Łódzkiego i RIO w trybie nadzoru. Uchwała 
wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

107 XXIII/230/2020 29.12.2020 w sprawie udzielenia dotacji 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Rasach, gmina Drużbice. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewody 
Łódzkiego i RIO w trybie nadzoru. Uchwała 
wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

108 XXIII/231/2020 29.12.2020 w sprawie udzielenia dotacji 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Rożniatowicach, gmina Drużbice. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewody 
Łódzkiego i RIO w trybie nadzoru. Uchwała 
wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

109 XXIII/232/2020 29.12.2020 w sprawie udzielenia dotacji 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Suchcicach, gmina Drużbice. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewody 
Łódzkiego i RIO w trybie nadzoru. Uchwała 
wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

110 XXIII/233/2020 29.12.2020 w sprawie udzielenia dotacji 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Wadlewie, gmina Drużbice. 

Tekst uchwały został przekazany Wojewody 
Łódzkiego i RIO w trybie nadzoru. Uchwała 
wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

111 XXIII/234/2020 29.12.2020 w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2020 
-2029. 

Tekst uchwały został przekazany do RIO w trybie 
nadzoru. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 

112 XXIII/235/2020 29.12.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Drużbice na 2020 rok.  

Tekst uchwały został przekazany Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Łodzi w trybie nadzoru. 
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i 
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podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego (Dz. Urz. poz. 339 z dnia 
26.01.2021) 

113 XXIII/236/2020 29.12.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Drużbice na 2020 rok. 

Tekst uchwały został przekazany Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Łodzi w trybie nadzoru. 
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i 
podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego (Dz. Urz. poz. 340 z dnia 
26.01.2021) 

114 XXIII/237/2020 29.12.2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XIX/164/2020Rady Gminy 
Drużbice w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

Tekst uchwały został przekazany do RIO w trybie 
nadzoru. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 
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