
ZARZĄDZENIE NR 57/2020 
BURMISTRZA DRZEWICY 

z dnia 1 czerwca 2020 r. 

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Drzewica za rok 2019 

Na podstawie art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz 713) 
oraz art. 15zzzzzz ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych 
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875) zarządza się, co następuje: 

§ 1.  Przedstawić raport o stanie Gminy Drzewica za rok 2019 stanowiący załącznik do niniejszego 
zarządzenia.  

§ 2. Raport o stanie Gminy Drzewica podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Drzewicy oraz publikacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Drzewicy. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Burmistrz Drzewicy 
 
 

Janusz Reszelewski 
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WPROWADZENIE  

Czym jest raport o stanie gminy? 
 
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału 

obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 130, 1349) wprowadziła zmiany m.in. w ustawie o samorządzie gminnym. 
Na mocy tej nowelizacji art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) nakłada na organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego 
obowiązek przedstawienia corocznie organowi uchwałodawczemu w terminie do 31 maja Raportu 
o stanie gminy. W bieżącym roku kalendarzowym, z uwagi na pandemię koronawirusa, ustawą z dnia 
14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku 
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875), wydłużony został terminu 
składania raportu o stanie gminy o 60 dni. 

W celu realizacji tego obowiązku Burmistrz Drzewicy w w/w terminie przedstawia Radzie 
Miejskiej w Drzewicy Raport o stanie Gminy Drzewica za rok 2019.  

Raport o stanie Gminy Drzewica, zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym, obejmuje 
podsumowanie działalności Burmistrza w roku 2019, w szczególności realizację polityk, programów 
i strategii, jak również realizację uchwał Rady Miejskiej w Drzewicy. W Gminie Drzewica raport powstał 
w oparciu o informacje jakie przygotowane zostały przez kierowników i pracowników poszczególnych 
komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Drzewicy oraz jednostek organizacyjnych. Opisuje 
sytuację gminy pod względem gospodarki, środowiska, przestrzeni miejskiej, społeczeństwa 
oraz zarzadzania gminą. Raport zawiera elementy analityczne oraz statystyczne. 

Rada gminy rozpatruje Raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy 
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest 
w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym Raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. 
W debacie tej radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. Również mieszkańcy Gminy mogą 
zabierać głos w debacie, po złożeniu pisemnego zgłoszenia do Przewodniczącej Rady, popartego 
podpisami co najmniej 20 osób. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, 
chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.  

Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie 
nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. 
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CHARAKTERYSTYKA GMINY DRZEWICA 

Położenie Gminy 

Gmina Drzewica jest gminą miejsko – wiejską. Położona jest w centralnej Polsce, przy dawnym trakcie 

warszawsko - krakowskim, na pograniczu Mazowsza, Ziemi Łódzkiej i Gór Świętokrzyskich. Gmina leży 

w granicach administracyjnych powiatu opoczyńskiego, zlokalizowanego w południowo - wschodniej 

części województwa łódzkiego. 

Powiat opoczyński (zaznaczony kolorem zielonym) na tle województwa łódzkiego 

 

Źródło:  www.osp.org.pl 

 

Gmina położona jest w północno - wschodniej części powiatu. Graniczy z gminami:  
▪ od północy: Poświętne i Odrzywół;  
▪ od wschodu: Odrzywół, Rusinów i Gielniów;  
▪ od południa: Gielniów i Opoczno;  
▪ od zachodu: Opoczno i Poświętne.  

 
Gmina składa się z miasta Drzewica będącego jej siedzibą oraz 17 sołectw1.  

 
1 Jednostki pomocnicze przedstawione są w rozdziale „Władze Gminy”. 
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Gminy powiatu opoczyńskiego 

 

Źródło: https://www.osp.org.pl/hosting/katalog.php?id_w=6&id_p=121&id_g 

 

 

Źródło: Oficjalna strona internetowa Urzędu Miejskiego w Drzewicy, www.drzewica.pl 

 

Gmina usytuowana jest korzystnie względem ciągów komunikacyjnych. Przez jej obszar przebiega 

droga wojewódzka nr 728 łącząca Grójec z drogą krajową nr 7 w Jędrzejowie. 
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Na północ od Gminy prowadzi droga krajowa nr 48 relacji Tomaszów Mazowiecki – Kozienice – Kock 

(do drogi krajowej nr 19). Na południe od Gminy prowadzi zaś droga krajowa nr 12 we fragmencie 

od Sulejowa przez Opoczno i Radom. 

Największe węzły drogowe w pobliżu omawianego obszaru znajdują się w Piotrkowie Trybunalskim 

oraz Radomiu. 

Wymienione połączenia drogowe uzupełnia podstawowy układ drogowy Gminy złożony z dróg 

powiatowych i gminnych oraz dróg dojazdowych. 

Powierzchnia 

Gmina Drzewica zajmuje powierzchnię 11 819 ha, czyli 11,36% powierzchni powiatu opoczyńskiego. 

Miasto Drzewica o powierzchni 481 ha stanowi 0,46% powierzchni powiatu oraz 4,07% powierzchni 

gminy miejsko-wiejskiej Drzewica. Dominującymi terenami w Gminie są zatem obszary wiejskie. 

Wśród wszystkich gmin wchodzących w skład powiatu opoczyńskiego Gmina Drzewica zajmuje 

6 miejsce pod względem powierzchni. Największa jest gmina miejsko-wiejska Opoczno (18,33% 

powierzchni powiatu), zaś najmniejsza to gmina wiejska Paradyż (7,82% powierzchni). 

Jednostka terytorialna Powierzchnia w ha Udział % w powierzchni 

powiatu 

powiat opoczyński 104 019  

gmina wiejska Białaczów  11 463 11,02% 

gmina miejsko- wiejska 

Drzewica  

11 819 11,36% 

miasto Drzewica  481 0,46% 

obszar wiejski Drzewica  11 338 10,90% 

gmina wiejska Mniszków  12 416 11,94% 

gmina miejsko- wiejska 

Opoczno  

19 064 18,33% 

miasto Opoczno  2 475 2,38% 

obszar wiejski Opoczno  16 589 15,95% 

gmina wiejska Paradyż  8 139 7,82% 

gmina wiejska Poświętne  14 081 13,54% 

gmina wiejska Sławno  12 931 12,43% 

gmina wiejska Żarnów  14 106 13,56% 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 
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Dane demograficzne 

Nazwa wskaźnika 
Dane na 

31.12.2015r. 
Dane na 

31.12.2016r. 
Dane na 

31.12.2017r. 
Dane na 

31.12.2018r. 
Dane na 

31.12.2019r. 

Liczba ludności ogółem 10.977 10.881 10.797 10.685 10.576 

Liczba kobiet 5.585 5.547 5.498 5.452 5.389 

Liczba mężczyzn 5.392 5.334 5.299 5.233 5.187 

Wskaźnik feminizacji 
/liczba kobiet 

przypadająca na 100 
mężczyzn/ 

103,57 103,99 103,75 104,18 103,89 

Ludność w wieku 
przedprodukcyjnym 

/0-17 lat/ 
2.046 1.978 1.946 1.917 1.898 

Ludność w wieku 
produkcyjnym /18-60 lat 

kobiety i 18-65 lat 
mężczyźni/ 

6.808 6.732 6.641 6.512 6.407 

Ludność w wieku 
poprodukcyjnym /60 + 

kobiety  
i 65+ mężczyźni/ 

2.123 2.171 2.210 2.256 2.271 

Urodzenia 106 96 112 103 104 

Zgony 139 118 154 130 156 

Przyrost naturalny -33 -22 -42 -27 -52 

Saldo migracji 45 35 21 57 58 

Małżeństwa 
zarejestrowane  
w USC Drzewica 

54 57 52 54 49 

   Opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach i ulicach według stanu na dzień 31.12.2019 r. 
 

Nazwa miejscowości, ulicy Mężczyźni Kobiety 
Liczba ludności 

ogółem 

Augustów 33 34 67 

Brzustowiec 352 398 750 

Brzuza 110 108 218 

Dąbrówka 168 182 350 

Domaszno 241 238 479 

Giełzów 92 82 174 

Idzikowice 207 235 442 

Jelnia 275 274 549 

Krzczonów 271 265 536 

Radzice Duże 312 321 633 
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Radzice Małe 230 242 472 

Strzyżów 180 183 363 

Świerczyna 65 79 144 

Trzebina 154 151 305 

Werówka 150 165 315 

Zakościele 217 230 447 

Żardki 224 217 441 

Żdżary 22 19 41 

Razem wsie 3.303 
 

3.423 
 

6.726 
 

Adama Mickiewicza 16 22 38 

Armii Krajowej 36 40 76 

Błonie 55 59 114 

Braci Kobylańskich 122 133 255 

Cmentarna 2 2 4 

Fabryczna 59 49 108 

gen. Władysława Sikorskiego 168 154 322 

Jana Kilińskiego 145 155 300 

Juliusza Słowackiego 71 72 143 

Klonowa 0 2 2 

Kolejowa 61 54 115 

Miła 9 12 21 

Mjra Hubala 101 108 209 

Mostowa 9 6 15 

Ogrodowa 4 2 6 

Osiedle Bolesława Chrobrego 261 261 522 

Osiedle Mieszka I-go 284 350 634 

Osiedle Słoneczne 40 34 74 

Parkowa 7 9 16 

Plac Gabriela Narutowicza 18 21 39 

Plac Tadeusza Kościuszki 23 25 48 

Plac Wolności 38 45 83 

Północna 1 3 4 

Prymasa Macieja 
Drzewickiego 

25 25 50 

Rzeczna 6 7 13 

Skalna 20 22 42 

Sosnowa 6 3 9 
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Spacerowa 6 7 13 

Sportowa 90 78 168 

Stanisława Staszica 7 6 13 

Stawowa (w tym DPS) 76 (30)  64 (20)  140 (50)  

Stefana Żeromskiego 24 35 59 

Szkolna 60 71 131 

Warszawska 13 9 22 

Zdrojowa 21 21 42 

Razem Drzewica 1.884 
 

1.996 
 

3.850 
 

Ogółem Gmina Drzewica 5.187 5.389 10.576 

Opracowanie własne na podstawie rejestru mieszkańców Gminy Drzewica 
 

Bezrobocie 

Urząd Miejski w Drzewicy ściśle współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Opocznie na rzecz 

ograniczenia bezrobocia i łagodzenia jego skutków na obszarze Gminy Drzewica. Na koniec 2019 r. 

stopa bezrobocia w Gminie Drzewica osiągnęła 4,9%, co w przeliczeniu na osoby wynosi 

248 bezrobotnych, w tym 143 kobiety.  

 

Opracowanie własne 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

898

543

696

470

390

296
266 248

307

242

344

223

175
123

117 105

591

301
352

247
215

146 149 143

Bezrobocie w Gminie Drzewica w latach 2011-2019

ogółem mężczyźni kobiety

o
[o

Id: 4F1D4F8D-8B5E-4E37-A175-CC27BBAD8E9B. Podpisany Strona 11



Raport o stanie Gminy Drzewica za 2019 rok 

 

12 
 

 
Opracowanie własne 

 

Należy nadmienić, że Urząd Miejski w Drzewicy na rzecz ograniczenia bezrobocia i pomocy osobom 

bezrobotnym co roku przeznacza środki na aktywizację poprzez zatrudnianie w różnych pracach 

porządkowych. Działania te polegają na zatrudnianiu osób bezrobotnych poprzez organizację prac 

interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych oraz staży. 
 

Liczba osób objętych aktywizacją zawodową w Urzędzie Miejskim w Drzewicy 

Rok 
Roboty 

publiczne 
Prace 

interwencyjne 

Prace 
społecznie 
użyteczne 

Zatrudnieni ze 
środków 
własnych 

Staże Ogółem 

2013 34 20 0 24 11 89 

2014 31 35 10 48 20 144 

2015 45 5 10 73 8 141 

2016 35 0 0 40 12 87 

2017 33 5 0 31 7 76 

2018 28 2 0 18 4 52 

2019 25 5 15 10 3 58 

Opracowanie własne 
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Rolnictwo 

Drzewica jest gminą rolniczą. Ponad 60% jej powierzchni stanowią użytki rolne. Na obszarze Gminy 

Drzewica dominują gleby o najniższej klasie bonitacyjnej, czyli gleby najsłabsze. Gleby powyżej III klasy 

znajdują się w pobliżu miejscowości: Drzewica, Brzustowiec, Trzebina, Giełzów, Domaszno i w dolinie 

rzeki Drzewiczki. Gleby III klasy zajmują niewielką część powierzchni Gminy, dlatego winny podlegać 

całkowitej ochronie (w Gminie brak jest gleb zakwalifikowanych do I i II klasy).  

Ogólna powierzchnia Gminy Drzewica – 11.819 ha, w tym:  
• użytki rolne: 62,70%, 
• użytki leśne: 33,10%. 

 
Dominującą formą własności ziemi są indywidualne gospodarstwa rolne. 
 
Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność osób fizycznych wynosi 9.317 ha,   
co stanowi 78,8 % powierzchni ogólnej Gminy. 
 
W skład powierzchni ogólnej gruntów wchodzą: 

▪ użytki rolne, 
▪ grunty leśne, 
▪ grunty zabudowane i zurbanizowane, 
▪ grunty pod wodami, 
▪ użytki ekologiczne, 
▪ tereny różne. 

 

 
Opracowanie własne 

 
Wśród upraw największą powierzchnię zajmują żyto i ziemniaki. Ponadto uprawia się pszenicę, 
pszenżyto, owies. W produkcji zwierzęcej dominuje bydło, trzoda chlewna, owce i kozy.   
 
Znaczna część rolników zajmuje się produkcją roślinno – zwierzęcą. 

 

9317

2502

Formy własności gruntów [w ha]

grunty osób fizycznych

grunty niebędące
własnością osób fiz.
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Produkcja roślinna: 

▪ zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi, 
▪ ziemniaki. 

Produkcja zwierzęca: 

▪ bydło - 2.151 szt., 
▪ trzoda chlewna - 283 szt., 
▪ owce - 119 szt., 
▪ kozy - 14 szt. 

Liczba producentów rolnych utrzymujących zwierzęta gospodarskie, w tym: 
 

▪ bydło - 917 producentów, 
▪ trzodę chlewną - 26 producentów, 
▪ owce - 16 producentów, 
▪ kozy - 5 producentów. 

 

Liczba gospodarstw wg powierzchni 

Zakres powierzchni   
w ha 

Ilość gospodarstw 

od 1 -1,5 687 

od 1,5 – 2 475 

od 2 – 3 528 

od 3 - 5 513 

od 5 - 7 240 

od 7 -10 144 

od 10 - 15 47 

od 15 - 20 6 

od 20 - 30 3 

od 30 – 50 2 

RAZEM 2645 
       Opracowanie własne 

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w Gminie Drzewica 
wynosi 4,25 ha. 

Struktura użytków rolnych 

Użytki rolne ogółem: 7410 ha, w tym: 
• grunty orne: 5586 ha, 
• sady: 157 ha, 
• łąki trwałe: 654 ha, 
• pastwiska trwałe: 712 ha, 
• pozostałe grunty rolne: 458 ha. 
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Struktura bonitacyjna gleb w Gminie Drzewica: 
 

Wykaz wybranych użytków rolnych z podziałem na klasy 
gleboznawcze 

Klasy gleboznawcze Powierzchnia w ha 

RI 0 

RII 0 

RIIIa 44 

RIIIb 296 

RIVa 1160 

RIVb 1036 

RV 1330 

RVI 1295 

RVIz 417 

Ogółem grunty rolne 5578 ha 

ŁI 0 

ŁII 0 

ŁIII 11 

ŁIV 192 

ŁV 263 

ŁVI 30 

Ogółem łąki 496 ha 

PI 0 

PII 0 

PIII 10 

PIV 165 

PV 280 

PVI 166 

Ogółem pastwiska 621 ha 
      Opracowanie własne 

Lasy 
 
Położona w krainie Wzgórz Opoczyńskich Gmina Drzewica posiada duże kompleksy leśne. Północno- 
wschodnią część Gminy pokrywają lasy, natomiast północna część Gminy usytuowana jest w otulinie 
Spalskiego Parku Krajobrazowego. W 1983 r. został ustanowiony Obszar Chronionego Krajobrazu 
„Dolina Pilicy i Drzewiczki” o powierzchni ponad 70 tys. ha. Obszar ten włączony jest do europejskiego 
systemu ECONET jako obszar węzłowy o znaczeniu międzynarodowym i krajowym. Jest to obszar 
o bogatej, różnorodnej roślinności m.in. występuje tutaj: nasięźrzał pospolity, widłaki, grzybień biały, 
traganek, grążel żółty, goździk pyszny, szałwia lepka, zaciąg pospolity. Świat zwierząt na tym terenie 
tworzą m.in. bobry, wydry, borsuki, łosie, z płazów i gadów – rzekotka drzewna, grzebiuszka, 
zaskroniec, żmija zygzakowata, jaszczurka zwinka.  
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Lasy w Gminie Drzewica zajmują 33,10 % powierzchni.  
 

Grunty leśne, w tym: 

▪ Grunty leśne stanowiące własność osób fizycznych 2.036 ha, co stanowi 51,02 % pow. lasów, 

w tym: 

− miasto: 19 ha, co stanowi 0,49% pow. ogólnej lasów, 

− obszar wiejski: 2.017 ha, co stanowi 51,53% pow. ogólnej lasów, 

 

▪ Grunty leśne nie będące własnością osób fizycznych 1.878 ha, co stanowi 47,98 % pow. 

lasów, w tym: 

− miasto 8 ha, co stanowi 0,20% pow. lasów, 

− obszar wiejski 1870 ha, co stanowi 47,78% pow. lasów, 

 

▪ Grunty leśne w Zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe   

ogółem 1.819 ha, co stanowi 46,47% pow. ogólnej lasów, w tym: 

• miasto - 7 ha, co stanowi 0,18% pow. ogólnej lasów, 

• obszar wiejski - 1.812 ha, co stanowi 46,30% pow. ogólnej lasów. 

Zabytki 
 
Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r.  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782) wójt (burmistrz, prezydent miasta) zobowiązany jest prowadzić 

gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy.  

Zabytki wpisane do Rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków 

Lp. MIEJSCOWOŚĆ ULICA NAZWA OBIEKTU DATACJA NR 
REJESTRU 

DATA WPISU 
DO REJESTRU 

1. Drzewica Cmentarna Brama cmentarna 2 poł. XIX w. 473/A/91 1991-11-09 

2. Drzewica Cmentarna Cmentarz rzymsko-
katolicki 

1830 r. 473/A/91 1991-11-09 

3. Drzewica Cmentarna Kaplica rzymsko-
katolicka cmentarna, 
rodziny Rajskich 

2 poł. XIX w. 473/A/91 1991-11-09 

4. Drzewica Cmentarna Ogrodzenie cmentarza 2 poł. XIX w. 473/A/91 1991-11-09 

5. Drzewica Kolejowa Cmentarz żydowski XIX w. 472/A/91 1991-11-09 

6. Drzewica Sikorskiego 4 Dwór na podzamczu XV w. 046/A/80 1980-04-28 

7. Drzewica Sikorskiego 4 Fosa i wał ziemny w 
zespole zamkowo-
parkowym 

XVI w. 046/A/80 1980-04-28 

8. Drzewica Sikorskiego 4 Park zamkowy 2 poł. XIX w. 046/A/80 1980-04-28 

9. Drzewica Sikorskiego 4 Ruiny zamku 1527-1535 047/A/80 1980-04-28 

10. Drzewica Warszawska 2 kościół par. rzym.-
kat.p.w. św. Łukasza 

poł. XV w. 048/A/80 
Radom 

1988-05-07 

11. Drzewica   Układ przestrzenny XIV w.   
 

12. Radzice Małe    Młyn wodny XIX w.   
Opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.wuoz-lodz.pl 
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Najsłynniejszym zabytkiem w Gminie jest gotycko - renesansowy zamek, wybudowany w latach 

1527-1535, przez Macieja Drzewickiego – arcybiskupa gnieźnieńskiego. Usytuowana na prawym 

brzegu rzeki Drzewiczki budowla o wymiarach 37 x 43 m, otoczona była dwiema fosami i wałem 

ziemnym oraz wysokim parkanem drewnianym. Cała bryła składała się z:  

− dwóch trzykondygnacyjnych budynków mieszkalnych, 

− czterech pięciokondygnacyjnych wież stylizowanych na obronne, 

− dziedzińca otoczonego murem dwunastometrowej wysokości. 

 

Zamek w Drzewicy. Źródło: www.drzewica.pl 

 

Obok zamku do dziś znajduje się podupadła budowla będąca 1/3 dawnego, XV-wiecznego 

murowanego, parterowego dworu z XVIII-wiecznym dwukolumnowym gankiem. W okresie, kiedy 

zamek stanowił rezydencję mieszkalną, dwór pełnił rolę budynku gospodarczego, mieszcząc browar 

piwa drzewickiego.  

Równie znaczącym zabytkiem na terenie Gminy Drzewica jest Kościół pw. św. Łukasza w Drzewicy, 

ufundowany w 1315 roku przez Drzewickich, erygowany w 1321 r. przez Wojciecha Drzewickiego, 

wykończony w stylu gotyckim w 1462 roku przez braci Drzewickich. Nad portalem kościoła znajduje się 

ryty w kamieniu napis w języku łacińskim, który w tłumaczeniu brzmi: „Roku Pańskiego 1462 wielebni 

Mikołaj kustosz sandomierski i Jan prepozyt warszawski bracia dziedzice Drzewicy polecają się 

modlitwie”. 
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Kościół zbudowany był pośrodku osady, na wysokim lewym brzegu rzeki, wzniesiony  

z czerwonej cegły, miał charakter obronny, o czym świadczy sześć otworów strzelniczych w wysokiej 

baszcie postawionej na planie koła. W latach 1908 – 1914 kościół został rozbudowany według projektu 

warszawskiego projektanta Jarosława Wojciechowskiego, który zachował starą część kościoła bez 

zmian. W 2015 roku dokonano odnowy elewacji kościoła, a w 2017 roku odświeżono ściany jego 

wnętrza. 

 

Kościół w Drzewicy. Źródło: www.drzewica.pl 
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WŁADZE GMINY 

Rada Miejska w Drzewicy 

Rada Miejska w Drzewicy (RM) jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym na pięcioletnią 

kadencję. Do właściwości RM należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy. 

Są to m.in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu miasta, uchwalanie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach 

określonych w odrębnych ustawach2. 

Rada obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady. 

Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podaje się do wiadomości mieszkańców. 

Radę Miejską w Drzewicy tworzy 15 osób. Siedzibą Rady Miejskiej jest miasto Drzewica. 

 

Rada w kadencji 2018-2023 funkcjonuje w składzie: 

Imię i nazwisko Okręg Funkcja 

Eugeniusz Wrzesień Brzustowiec − Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

− Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, 
Finansów i Rozwoju Gospodarczego 

− członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 
Turystyki, Bezpieczeństwa i Spraw 
Społecznych 

Łukasz Sobolewski  Augustów, Jelnia  − członek Komisji Rewizyjnej 

− członek Komisji Budżetu, Finansów 
i Rozwoju Gospodarczego 

− członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej 

Zdzisław Abramczyk  Brzuza, Idzikowice − Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji 

− Członek Komisji Rewizyjnej 

− członek Komisji Budżetu, Finansów 
i Rozwoju Gospodarczego 

− członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej 

Dorota Wiktorowicz  Zakościele, Żardki − Przewodnicząca Rady Miejskiej,  

− członek Komisji Budżetu, Finansów 
i Rozwoju Gospodarczego 

− członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej 

 
 

 
2 Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Drzewicy został omówiony w rozdziale „Realizacja uchwał rady” 
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Witold Andrzej Gapys Domaszno, Żdżary − Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

− członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 
Turystyki, Bezpieczeństwa i Spraw 
Społecznych 

− członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej 

Krzysztof Walczyk Strzyżów, Werówka − członek Komisji Budżetu, Finansów 
i Rozwoju Gospodarczego 

− członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 
Turystyki, Bezpieczeństwa i Spraw 
Społecznych 

Konrad Sobolewski Krzczonów − członek Komisji Rewizyjnej 

− członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej 

Renata Kałużna Radzice Duże − Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, 
Leśnictwa, Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Komunalnej  

− członek Komisji Rewizyjnej 

− członek Komisji Budżetu, Finansów 
i Rozwoju Gospodarczego 

− członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Barbara Olczykowska Radzice Małe, Dąbrówka − członek Komisji Budżetu, Finansów 
i Rozwoju Gospodarczego 

− Wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji 

− członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej 

Lech Nowak Trzebina, Giełzów, Świerczyna − Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu, Turystyki, Bezpieczeństwa i Spraw 
Społecznych 

− członek Komisji Rewizyjnej 

− członek Komisji Budżetu, Finansów 
i Rozwoju Gospodarczego 

− członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Karol Podogrocki os. Bolesława Chrobrego, ul. Szkolna 
(nieparzyste od Nr 33 do ostatniego 
numeru, parzyste od Nr 24A do 
ostatniego numeru), ul. Prymasa 
Macieja Drzewickiego, 
ul. Przemysłowa, ul. Stawowa 
(parzyste od Nr 60 do ostatniego 
numeru), ul. Stanisława Staszica 
(nieparzyste od Nr 9 do ostatniego 
numeru),   
 

− Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej 

− członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

− członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 
Turystyki, Bezpieczeństwa i Spraw 
Społecznych 

− członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej 
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Jan Michalski os. Mieszka I-go, ul. Skalna, ul. Braci 
Kobylańskich (nieparzyste od Nr 45 
do ostatniego numeru, parzyste od 
Nr 50 do ostatniego numeru) 
ul. Stanisława Staszica, nieparzyste 
od Nr 1 Nr 7), ul. Stawowa 
(nieparzyste od Nr 29 do ostatniego 
numeru)   

− Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

− członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 
Turystyki, Bezpieczeństwa i Spraw 
Społecznych 

− członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej 

Andrzej Szczepanik ul. Stanisława Staszica (parzyste od 
Nr 2 do ostatniego numeru), ul. Braci 
Kobylańskich (nieparzyste od 
Nr 1  do  Nr 43, parzyste od Nr 2 do 
Nr 48), ul. Stawowa (nieparzyste od 
Nr 1 do   Nr 27, parzyste od Nr 2 do 
Nr 58),   ul. Szkolna ( nieparzyste od  
Nr 1do Nr 31, parzyste od Nr 2 do 
Nr 24), pl. Tadeusza Kościuszki, 
pl. Gabriela Narutowicza,  ul. 17-go 
Stycznia, ul. Spacerowa, ul. Adama 
Mickiewicza (nieparzyste od Nr 1 do 
ostatniego numeru, parzyste od 
Nr 18 do ostatniego numeru), 
ul. Armii Krajowej,  ul. Stefana 
Żeromskiego, ul. mjra Hubala, 
ul. Klonowa, ul. Ogrodowa, 
ul. Północna       

− członek Komisji Rewizyjnej 

− członek Komisji Budżetu, Finansów 
i Rozwoju Gospodarczego 

− członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej 

− członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Włodzimierz Pomykała ul. Jana Kilińskiego, pl. Wolności, 
ul. Adama Mickiewicza (parzyste od  
Nr 2 do Nr 16), ul. Warszawska,                    
ul. Juliusza Słowackiego, 
ul. gen. Władysława Sikorskiego 

− Przewodniczący Komisji Budżetu, 
Finansów i Rozwoju Gospodarczego 

− członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 
Turystyki, Bezpieczeństwa i Spraw 
Społecznych 

− członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Joanna Popis ul. Zdrojowa, ul. Sportowa, 
ul. Fabryczna, ul. Kolejowa, 
ul. Błonie, ul. Sosnowa, ul. Rzeczna, 
ul. Cmentarna, ul. Mostowa, 
os. Słoneczne  
 

− Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu, Turystyki, 
Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych 

− członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej 

− członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Opracowanie własne 

 

Burmistrz Drzewicy 

Burmistrz jest organem wykonawczym, którego kadencja trwa 5 lat. Burmistrz wykonuje uchwały Rady 

Miejskiej w Drzewicy i zadania określone przepisami prawa.  

Do zadań Burmistrza należy w szczególności: opracowywanie strategii, programów rozwoju, 

gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu. 

Funkcję Burmistrza Drzewicy nieprzerwanie od listopada 2002 roku sprawuje Janusz Reszelewski. 
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Burmistrz Drzewicy w 2019 roku wydał 147 zarządzeń: 

• Zarządzenie Nr 1/2019 z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie I. Sesji Dzieci i Młodzieży w Drzewicy 

z tematem wiodącym 590. rocznica nadania praw miejskich Drzewicy 

• Zarządzenie Nr 2/2019 z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości 

wykazu nieruchomości położonych w m. Drzewica ul. Kolejowa i Fabryczna przeznaczonych do 

użyczenia 

• Zarządzenie Nr 3/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie przyznania Drzewickich Grantów 

Oświatowych  

• Zarządzenie Nr 4/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego 

Koordynatora badania liczby osób bezdomnych na terenie Gminy i Miasta Drzewica 

• Zarządzenie Nr 5/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

korzystania z sieci Hot Spot w mieście Drzewica 

• Zarządzenie Nr 6/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków 

o wsparcie finansowe rozwoju sportu w 2019 roku 

• Zarządzenie Nr 7/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności 

w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola oraz klas pierwszych szkół podstawowych 

• Zarządzenie Nr 8/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w Regulaminie 

organizacyjnym UGiM w Drzewicy 

• Zarządzenie Nr 9/2019 z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne 

stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. Ochrony Środowiska, Leśnictwa w Referacie ROŚiGG 

• Zarządzenie Nr 10/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej 

ocena wniosków upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2019 

• Zarządzenie Nr 11/2019 z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu 

ofert na realizację upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018 

• Zarządzenie Nr 12/2019 z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Werówka 

• Zarządzenie Nr 13/2019 z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 

na wolne stanowisko urzędnicze 

• Zarządzenie Nr 14/2019 z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie powołania członka Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

• Zarządzenie Nr 15/2019 z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie otwarcia kompleksu boisk 

sportowych Orlik 2012 

• Zarządzenie Nr 16/2019 z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie powierzenia obowiązków 

i odpowiedzialności Skarbnikowi Gminy i Miasta w Drzewicy 

• Zarządzenie Nr 17/2019 z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie wytycznych do sporządzania 

sprawozdań finansowych przez podległe jednostki organizacyjne 

• Zarządzenie Nr 18/2019 z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie  

• Zarządzenie Nr 19/2019 z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie wyznaczenia podmiotu 

organizującego pracę z rodziną  

• Zarządzenie Nr 20/2019 z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie upoważnienia do sprawowania 

kontroli nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną oraz placówkami wsparcia dziennego 

• Zarządzenie Nr 21/2019 z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu 

plastycznego pn. "Logo 590. rocznicy nadania praw miejskich Drzewicy" 

• Zarządzenie Nr 22/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu akcji 

"Wielkie sprzątanie Drzewicy" 
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• Zarządzenie Nr 23/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie odwołania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz powołania nowych członków 

• Zarządzenie Nr 24/2019 z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie przedłożenia RGiM w Drzewicy 

oraz RIO sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok 

• Zarządzenie Nr 25/2019 z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia 

postępowania w sprawie świadczeń wychowawczych 

• Zarządzenie Nr 26/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji 

do rozpatrywania wniosków o pomoc zdrowotną 

• Zarządzenie Nr 27/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości 

stypendium szkolnego  

• Zarządzenie Nr 28/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania operatorów 

obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego 

• Zarządzenie Nr 29/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu 

ds. przygotowania i koordynacji wyborów do Parlamentu Europejskiego 

• Zarządzenie Nr 30/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie 

• Zarządzenie Nr 31/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie ochrony lokali obwodowych 

komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego 

• Zarządzenie Nr 32/2019 z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne 

stanowisko urzędnicze - Sekretarz Miasta Drzewica 

• Zarządzenie Nr 33/2019 z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert 

na wsparcie w 2019 roku zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

i dziedzictwa narodowego 

• Zarządzenie Nr 34/2019 z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

- Dowóz i odwóz uczniów do i ze szkół na terenie gminy Drzewica w roku szkolnym 2019/2020 

• Zarządzenie Nr 35/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 

w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Miasta Drzewica 

• Zarządzenie Nr 36/2019 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie 

• Zarządzenie Nr 37/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

Odbiór odpadów komunalnych w II półroczu roku 2019 

• Zarządzenie Nr 38/2019 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie przedstawienia Raportu o stanie 

Gminy Drzewica za rok 2018 

• Zarządzenie Nr 39/2019 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej 

sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018 

• Zarządzenie Nr 40/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na 

wsparcie realizacji w 2019 zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

i dziedzictwa narodowego 

• Zarządzenie Nr 41/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu 

na stanowisko dyrektorów szkół  

• Zarządzenie Nr 42/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu 

na stanowisko dyrektora przedszkola 

• Zarządzenie Nr 43/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu 

Miejskiego w Drzewicy 

• Zarządzenie Nr 44/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

do wykonywania czynności związanych z realizacją programu Rozwijanie zainteresowań 

uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży 
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• Zarządzenie Nr 45/2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia stanu faktycznego 

mienia komunalnego gminy Drzewica 

• Zarządzenie Nr 46/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne 

stanowisko urzędnicze Dyrektor ZEAS w Drzewicy 

• Zarządzenie Nr 47/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej Przebudowa i rozbudowa dworca autobusowego 

• Zarządzenie Nr 48/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej - 

konkurs na dyrektora Przedszkola Samorządowego w Drzewicy 

• Zarządzenie Nr 49/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej - 

konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy 

• Zarządzenie Nr 50/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej 

konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych 

• Zarządzenie Nr 51/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji 

rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - Dyrektora 

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Drzewicy 

• Zarządzenie Nr 52/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w Regulaminie 

organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy 

• Zarządzenie Nr 53/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 

konkursu ofert dla organizacji pozarządowych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

i dziedzictwa narodowego 

• Zarządzanie Nr 54/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne 

stanowisko urzędnicze - Podinspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Referacie 

Gospodarki Komunalnej, 

• Zarządzenie Nr 55/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne 

stanowisko urzędnicze - Podinspektora ds. wymiaru podatków w Referacie Budżetu 

i Podatków Urzędu Miejskiego w Drzewicy 

• Zarządzenie Nr 56/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert - z zakresu pomocy społecznej 

• Zarządzenie Nr 57/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia zmiany godzin pracy 

Urzędu Miejskiego w Drzewicy 

• Zarządzenie Nr 58/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 

- Podinspektor ds. wymiaru podatków 

• Zarządzenie Nr 59/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 

- Podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych 

• Zarządzenie Nr 60/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 

• Zarządzenie Nr 61/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej Przebudowa drogi w miejscowości Domaszno III etap  

• Zarządzenie Nr 62/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia do realizacji zadań 

wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

• Zarządzenie Nr 63/2019 z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia do realizacji zadań 

wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

• Zarządzenie Nr 64/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie cofnięcia upoważnienia 

do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń wychowawczych 
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• Zarządzenie Nr 65/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu 

na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy 

• Zarządzenie Nr 66/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu 

na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych  

• Zarządzenie Nr 67/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu 

na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Drzewicy 

• Zarządzenie Nr 68/2019 z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji opiniującej 

wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Drzewica 

• Zarządzenie Nr 69/2019 z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie 

• Zarządzenie Nr 70/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 

otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji 

w 2019 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom 

w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 

• Zarządzenie Nr 71/2019 z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia imiennego składu 

osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwa rolnych na terenie Gminy 

Drzewica 

• Zarządzenie Nr 72/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 

otwartego konkursu ofert dla organizacji porządkowych oraz podmiotów wymienionych w art. 

3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji 

w 2019 r. zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

• Zarządzenie Nr 73/2019 z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie unieważnienia otwartego 

konkursu ofert dla organizacji pozarządowych z zakresu pomocy społecznej 

• Zarządzenie Nr 74/2019 z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert dla organizacji pozarządowych z zakresu pomocy społecznej 

• Zarządzenie Nr 75/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 

dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

• Zarządzenie Nr 76/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie 

• Zarządzenie Nr 77/2019 z dnia 05 sierpnia 2019 roku w sprawie wykazu nieruchomości 

gruntowej zabudowanej położonej w m. Radzice Duże 

• Zarządzenie Nr 78/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej 

- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

• Zarządzenie Nr 79/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie procedury przekazywania 

składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz 

dokumentacji jednostki w przypadku zmiany dyrektora szkoły lub placówki oświatowej 

• Zarządzenie Nr 80/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert dla organizacji pozarządowych - Punkt dystrybucji żywności  

• Zarządzenie Nr 81/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia imiennego składu 

osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwa rolnych 

• Zarządzenie Nr 82/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie 

• Zarządzenie Nr 83/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne 

stanowisko urzędnicze - Podinspektora ds. promocji w Referacie Organizacji, Promocji i Kadr 

• Zarządzenie Nr 84/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne 

stanowisko urzędnicze - Podinspektora ds. Ochrony Środowiska i Leśnictwa w Referacie 

Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 
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• Zarządzenie Nr 85/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania komisji 

rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. 

promocji 

• Zarządzenie Nr 86/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania komisji 

rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor 

ds. ochrony środowiska i leśnictwa 

• Zarządzenie Nr 86a/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej Przebudowa drogi gminnej w kierunku PKP (Idzikowice) 

• Zarządzenie Nr 86b/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej Przebudowa ulicy Stawowej w Drzewicy 

• Zarządzenie Nr 87/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych 

• Zarządzenie Nr 88/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy 

• Zarządzenie Nr 89/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska 

Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Drzewicy 

• Zarządzenie Nr 90/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie przedłożenia informacji 

o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku 

• Zarządzenie Nr 91/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 

konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 

• Zarządzenie Nr 92/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 

konkursu ofert pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

• Zarządzenie Nr 93/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany w Regulaminie 

organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy 

• Zarządzenie Nr 94/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie opłaty za wyżywienie dzieci 

uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Drzewicy 

• Zarządzenie Nr 95/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej Organizowanie i prowadzenie punktu dystrybucji żywności 

• Zarządzenie Nr 96/2019 z dnia 3 września 2019 roku w sprawie unieważnienia otwartego 

konkursu Organizowanie i prowadzenie punktu dystrybucji żywności  

• Zarządzenie Nr 97/2019 z dnia 4 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert Punkt dystrybucji żywności 

• Zarządzenie Nr 98/2019 z dnia 9 września 2019 roku w sprawie zmiany w Regulaminie 

Organizacyjnym Urzędu 

• Zarządzenie Nr 99/2019 z dnia 9 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie 

• Zarządzenie Nr 100/2019 z dnia 09 września 2019 roku w sprawie zatwierdzenia instrukcji 

kasowej w Urzędzie Miejskim w Drzewicy 

• Zarządzenie Nr 101/2019 z dnia 10 września 2019 roku w sprawie powołania operatorów 

obwodowych komisji wyborczych 

• Zarządzenie Nr 102/2019 z dnia 10 września 2019 roku w sprawie powołania Zespołu 

ds. przygotowania i koordynacji działań związanych z wyborami do Sejmu i Senatu RP 

• Zarządzenie Nr 103/2019 z dnia 10 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne 

stanowisko urzędnicze 

• Zarządzenie Nr 104/2019 z dnia 10 września 2019 roku w sprawie opracowania materiałów 

planistycznych do projektu budżetu na 2020 rok 
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• Zarządzenie Nr 105/2019 z dnia 11 września 2019 roku w sprawie ochrony lokali obwodowych 

komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi 

wydarzeniami 

• Zarządzenie Nr 106/2019 z dnia 11 września 2019 roku w sprawie powołania komisji 

rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor 

ds. gospodarki gruntami i komunalizacji 

• Zarządzenie Nr 107/2019 z dnia 12 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert 

"program profilaktyki wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych z terenu Gminy 

Drzewica na lata 2019-2021" 

• Zarządzenie Nr 108/2019 z dnia 17 września 2019 roku w sprawie podania do publicznej 

wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w m. Drzewica 

przeznaczonej do użyczenia 

• Zarządzenie Nr 109/2019 z dnia 18 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert 

na wybór realizatora zadania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia "Program profilaktyki 

wykrywania wad słuchu i wzroku wśród uczniów klas I z terenu Gminy Drzewica na lata 2019-

2021" 

• Zarządzenie Nr 110/2019 z dnia 18 września 2019 roku w sprawie IV Gminnego Konkursu 

Ortograficznego o tytuł Drzewickiego Mistrza Ortografii 

• Zarządzenie Nr 111/2019 z dnia 18 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej Przebudowa parkingu przy budynku UGiM w Drzewicy 

• Zarządzenie Nr 112/2019 z dnia 18 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej Budowa parkingu przy Ośrodku Sportów Wodnych 

• Zarządzenie Nr 113/2019 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji 

Urbanistyczno-Architektonicznej 

• Zarządzenie Nr 114/2019 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie regulaminu Miejskiej Komisji 

Urbanistyczno-Architektonicznej 

• Zarządzenie Nr 115/2019 z dnia 23 września 2019 roku w sprawie powołania komisji 

do wydzielenia, brakowania i zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej kat. "B" w UM 

w Drzewicy 

• Zarządzenie Nr 116/2019 z dnia 24 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej Program profilaktyki wykrywania wad słuchu i wzroku wśród uczniów klas I 

z terenu Gminy Drzewica 

• Zarządzenie Nr 117/2019 z dnia 24 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej Program profilaktyki wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych 

z terenu gminy Drzewica 

• Zarządzenie Nr 118/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie powołania komisji 

konkursowej Punkt dystrybucji żywności dla mieszkańców Gminy Drzewica 

• Zarządzenie Nr 119/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 

konkursu ofert Punkt dystrybucji żywności dla mieszkańców Gminy Drzewica 

• Zarządzenie Nr 120/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie dawnego Gerlacha 

• Zarządzenie Nr 122/2019 z dnia 8 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie 

• Zarządzenie Nr 123/2019 z dnia 9 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji do 

rozpatrywania wniosków o pomoc zdrowotną dla nauczycieli 
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• Zarządzenie Nr 124/2019 z dnia 9 października 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 

konkursu ofert program profilaktyki wykrywania wad słuchu i wzroku uczniów klas I z terenu 

Gminy Drzewica" 

• Zarządzenie Nr 125/2019 z dnia 9 października 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 

konkursu ofert Program profilaktyki wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych 

z terenu Gminy Drzewica 

• Zarządzenie Nr 126/2019 z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 

• Zarządzenie Nr 127/2019 z dnia 05 listopada 2019 r. w sprawie podania do publicznej 

wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych i niezabudowanych położonych w m. Drzewica 

przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia 

• Zarządzenie Nr 128/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium 

szkolnego za okres wrzesień-grudzień roku szkolnego 2019/2020 

• Zarządzenie Nr 129/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów 

radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drzewicy 

• Zarządzenie Nr 130/2019 z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie projektu budżetu Gminy 

Drzewica na 2020 rok 

• Zarządzenie Nr 131/2019 z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie projektu WPF Gminy 

Drzewica na lata 2020-2024 

• Zarządzenie Nr 132/2019 z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 

• Zarządzenie Nr 133/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie autopoprawki do projektu 

WPF 

• Zarządzenie Nr 134/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie 

• Zarządzenie Nr 135/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zamknięcia kompleksu boisk 

sportowych ORLIK 

• Zarządzenie Nr 136/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok 

• Zarządzenie Nr 137/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

dot. projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Drzewica na 2020 rok 

• Zarządzenie Nr 138/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w I półroczu roku 2020 

• Zarządzenie Nr 139/2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie 

• Zarządzenie Nr 140/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie 

Miejskim w Drzewicy 

• Zarządzenie Nr 141/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków 

o wsparcie finansowe rozwoju sportu w roku 2020 

• Zarządzenie Nr 142/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 

kasy w dniu 31.12.2019 r. 

• Zarządzenie Nr 143/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 

środków trwałych, przedmiotów nietrwałych, wartości niematerialnych i prawnych w UM 

w Drzewicy 

• Zarządzenie Nr 145/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w UM 

w Drzewicy 

• Zarządzenie Nr 146/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie rozliczania płatności podatku 

VAT w Gminie Drzewica 
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• Zarządzenie Nr 147/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego 

wynagrodzenia dyrektora, kierownika i zastępcy dyrektora i kierownika w jednostkach 

organizacyjnych Gminy Drzewica 

 

 

Urząd Miejski w Drzewicy 

Podstawowym celem działalności urzędu jest zapewnienie interesantom profesjonalnej i przyjaznej 

obsługi. Urząd realizuje zadania własne oraz zadania zlecone przez administrację rządową.  

Do zadań własnych Gminy należy przede wszystkim dbałość o porządek publiczny, oświatę, kulturę, 

infrastrukturę, pomoc społeczną, ochronę środowiska. Natomiast zadania zlecone przez administrację 

rządową dotyczą m.in. spraw obywatelskich, stanu cywilnego, wyborów oraz obronności. 

W skład kierownictwa Urzędu na dzień 31 grudnia 2019 r. wchodzili: 

Burmistrz – Janusz Reszelewski, 

Zastępca Burmistrza – Dominik Niemirski, 

Sekretarz Miasta – Andrzej Krzyżanowski, 

Skarbnik Gminy – Irena Jóźwicka, 

Zastępca Głównego Księgowego – Danuta Więckowska, 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Inwestycji – Jarosław Bomba, 

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami – Janina Prasek, 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Dorota Jedlińska. 

 

Pod względem zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Drzewicy na stanowiskach urzędniczych wg stanu 

na dzień 31 grudnia 2019 r. zatrudnione były 32 osoby na pełny etat, 7 osób na stanowiskach 

pomocniczych i obsługi (razem 6 etatów).  Dodatkowo Urząd zatrudniał 8 opiekunek świetlic wiejskich 

(każda osoba na ½ etatu), 11 osób na prace interwencyjne oraz 8 osób w jednostkach Ochotniczych 

Straży Pożarnych. 
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Źródło: https://www.bip.drzewica.pl/content/struktura-organizacyjna 

Jednostki organizacyjne 

Placówki oświatowe:3  

▪ Przedszkole Samorządowe w Drzewicy, 

▪ Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy, 

▪ Szkoła Podstawowa w Idzikowicach, 

▪ Szkoła Podstawowa w Brzustowcu wraz z filiami w Jelni i Krzczonowie, 

▪ Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domasznie, 

▪ Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych. 

Instytucje kultury: 

▪ Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy4, 

▪ Biblioteka Samorządowa w Drzewicy. 

Pozostałe: 

▪ Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy, 

▪ Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Drzewicy, 

▪ Warsztat Terapii Zajęciowej w Drzewicy,5 

▪ Dzienny Dom „Senior +” w Drzewicy. 

 
3 Dane statystyczne dotyczące oświaty oraz działalności instytucji kultury przedstawiono w rozdziale: „Oświata, 
Kultura, Sport i Turystyka” 
4 Opis działań instytucji kultury został szczegółowo omówiony w następnych rozdziałach. 
5 Działalność WTZ w Drzewicy oraz Dziennego Domu „Senior +” w Drzewicy została przedstawiona w rozdziale 
„Polityka w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej” 
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Jednostki pomocnicze 

Jednostki pomocnicze tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji 

z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki 

pomocniczej określa statut gminy.  

Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. 

W swej działalności, sołtys wspierany jest przez radę sołecką. 

 

Źródło: Oficjalna strona internetowa Urzędu Miejskiego w Drzewicy, www.drzewica.pl 

W Gminie Drzewica znajduje się 17 jednostek pomocniczych – sołectw, należą do nich: 

▪ Brzuza, 

▪ Brzustowiec,  

▪ Dąbrówka,  

▪ Domaszno,  

▪ Giełzów,  

▪ Idzikowice,  

▪ Jelnia (w skład sołectwa wchodzi 

również m. Augustów), 

▪ Krzczonów,  

▪ Radzice Duże,  

▪ Radzice Małe,  

▪ Strzyżów,  

▪ Świerczyna,  

▪ Trzebina,  

▪ Werówka,  

▪ Zakościele,  

▪ Żardki, 

▪ Żdżary. 
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FINANSE GMINY 

DOCHODY 2019 

Budżet gminy – stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy. Określa roczny plan dochodów           

i wydatków uchwalony w formie uchwały budżetowej.  

Dochody obejmują całokształt prognozowanych dochodów budżetu niezależnie od źródeł pochodzenia 

oraz ich charakteru. Źródła dochodów określa ustawa o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego. 

 

Opracowanie własne 

Prognozując dochody oraz wydatki budżetu na rok 2019 założono uzyskanie określonych celów. 
 
W zakresie dochodów: 
- dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano, w kwotach możliwych do osiągnięcia; 
- skuteczne aplikowanie o środki zewnętrzne z różnych źródeł; 
- skuteczne egzekwowanie należności Gminy. 
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WYKONANE DOCHODY GMINY w 2019 r. wg źródeł: 

SUBWENCJE                             - 18.125.418,00 zł 

DOTACJE                                   - 15.652.932,11 zł 

DOCHODY MAJĄTKOWE          - 2.632.556,63 zł 

POZOSTAŁE DOCHODY          - 12.056.483,65 zł  

RAZEM DOCHODY                  - 48.467.390,39 zł 

 

 

Opracowanie własne 

 

Strukturę dochodów Gminy przedstawia powyższy wykres. Największy udział w dochodach ogółem 

stanowią subwencje (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca, uzupełniająca). 

1. Znaczną kwotę stanowią dotacje na zadania zlecone i własne Gminy przy udziale których 

gmina realizuje zadania nałożone ustawami. 

2. Dochody majątkowe w kwocie 2.632.556,63 zł – to efekt skutecznej aplikacji o środki 

zewnętrzne z różnych źródeł: 

1) Środki z WFOŚiGW w Łodzi – wymiana pieców – 1.405.610,74 zł; 

2) Ze środków RPO – instalacja odnawialnych źródeł energii „SOLARY” – 400.769,00 zł 

(z rozliczenia 2018r.); 

3) Modernizacja dróg gminnych – 697.331,00 zł (Fundusz Dróg Samorządowych); 

4) Urząd Marszałkowski – Budowa siłowni – 15.929,04 zł; 

5) Inne (zwrot z f. sołeckiego) – 62.309,58 zł; 

6) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 50.607,27 zł. 

SUBWENCJE: 37,4%

DOTACJE: 32,3%

DOCHODY 
MAJĄTKOWE: 5,4%

POZOSTAŁE 
DOCHODY: 24,9%

DOCHODY GMINY WG ŹRÓDEŁ
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Udział pozostałych dochodów w dochodach ogółem obrazuje poniższy wykres: 

Podatek CIT - 172.167,89 zł 

Podatek PIT - 6.378.838,00 zł 

Podatki (rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportu) - 2.424.413,30 zł 

Pozostałe - 3.081.064,46 zł 

 

 

Opracowanie własne 

 

Zaznaczyć należy, że dochody z tytułu podatków (rolny, leśny, od nieruchomości, podatek od środków 

transportowych) stanowią tylko 5 % ogólnej kwoty uzyskanych dochodów za rok 2019r. 

W roku 2019 obowiązywała również uchwała Rady Gminy i Miasta w Drzewicy w sprawie zwolnień     

z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na 

terenie Gminy Drzewica, co umożliwiło przedsiębiorcom inwestowanie w rozwój firmy. 

WYDATKI 2019 

 

Wydatki budżetu są następstwem wykonywania zadań i kompetencji przekazanych organom jednostek 

samorządu terytorialnego. 

Wydatki budżetowe nie mogą być planowane przypadkowo, powinny wynikać z zakresu zadań 

określonych ustawą o samorządzie gminnym. Kwotę wydatków budżetu określa uchwała budżetowa. 

Podatek CIT: 0,4%

Podatek PIT: 13,2%

Podatki: 5,0%

Pozostałe: 6,3%

UDZIAŁ POZOSTAŁYCH DOCHODÓW W DOCHODACH OGÓŁEM

Id: 4F1D4F8D-8B5E-4E37-A175-CC27BBAD8E9B. Podpisany Strona 34



Raport o stanie Gminy Drzewica za 2019 rok 

 

35 
 

 

Opracowanie własne 

WYDATKI WYKONANE w 2019 r. z podziałem na bieżące i majątkowe 

 
Opracowanie własne 
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Wykonanie ( 93,3%)
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WYDATKI 2019 [w zł]

Wykonanie wydatków
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Wykonanie 46 645 716,76 41 534 675,47 5 111 041,29

Wykonanie wydatków 2019 [w zł]
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  Opracowanie własne 

   

Rolnictwo i łowiectwo     – 339.898,54 zł       (0,82%) 

  Transport i łączność     - 219.234,40 zł       (0,52%) 

  Gospodarka mieszkaniowa     – 199.156,73 zł       (0,48%) 

  Informatyka       –   94.589,05 zł       (0,23%) 

  Administracja publiczna                    – 4.072.776,91 zł     (9,80%) 

  Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa                       –    383.194,70 zł     (0,92%) 

  Oświata i Edukacja opiekuńcza                                           – 15.199.599,88 zł    (36,60%) 

  Ochrona zdrowia                                                                          – 106.509,20 zł     (0,26%) 

  Pomoc społeczna i rodzina                                                 – 15.732.324,24 zł      (37,87%) 

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    – 2.372.667,21 zł     (5,72%) 

  Kultura                                                                                        – 1.641.259,77 zł      (3,95%) 

  Kultura fizyczna i sport                                                                 – 343.742,38 zł    (0,83%) 

  Pozostałe zadania                                                                         – 829.722,46 zł    (2,00%) 

Wykonanie wydatków bieżących

Rolnictwo i łowiectwo 0,82%

Transport i łączność 0,52%

Gospodarka mieszkaniowa 0,48%

Informatyka 0,23%

Administracja publiczna 9,8%

Bezpieczeństwo i ochrona
przeciwpożarowa 0,92%

Oświata i edukacja opiekuńcza
36,6%

Ochrona zdrowia 0,26%

Pomoc społeczna i rodzina
37,87%

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 5,72%

Kultura 3,95%

Kultura fizyczna i sport  0,83%

Pozostałe zadania 2%
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WYDATKI BIEŻĄCE 

Wydatki wykonane w 93,84% w stosunku do założonego planu osiągnęły kwotę 41.534.675,47 zł. 

(Plan: 44.262.375,32 zł). 

Zrealizowane wydatki bieżące zabezpieczyły prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jednostek 

organizacyjnych Gminy. Racjonalna gospodarka wydatkami, poniesione wcześniej nakłady 

inwestycyjne, pozwoliły na ich ograniczenie. 

Na realizację zadań oświatowych Gmina otrzymuje subwencję oświatową. Jednakże ze względu na 

niedoszacowanie zadań finansowanych z subwencji oświatowej bardzo szybko wzrasta luka finansowa 

oświaty. W roku 2019 otrzymano 9.839.618,00 zł subwencji oświatowej. 

W roku 2019 koszty całkowite na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły -  

15.199.599,88 zł. Kwota ta obejmuje zarówno wydatki subwencjonowane jak i wydatki, które Gmina 

zobowiązana jest ponieść z własnych środków. 

 

 

Opracowanie własne 

WYNIK BUDŻETU ZA 2019 ROK  

Przy zakładanym deficycie budżetu (ujemnej różnicy między dochodami a wydatkami budżetu) 

w kwocie 1.537.455,99 zł, rok budżetowy 2019 zakończył się nadwyżką w kwocie 1.821.673,63 zł. 

          Plan   Wykonanie  

Dochody 48.457.168,33 zł 48.467.390,39 zł 

Wydatki  49.994.624,32 zł 46.645.716,76 zł 

Wynik budżetu  -1.537.455,99 zł + 1.821.673,63 zł 

     Opracowanie własne 

 

Wydatki oświaty ogółem Otrzymana subwencja oświatowa

15 199 599,88

9 839 618,00

Wydatki oświaty a subwencja [w zł]
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RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI BIEŻĄCYMI A WYDATKAMI BIEŻĄCYMI ZA 2019 ROK 

      

Opracowanie własne 

 

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych na koniec roku budżetowego wykonane wydatki 

bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące. 

Powyższy wykres pokazuje, że Gmina Drzewica spełniła na koniec 2019 r. wymóg wynikający 

z art. 242.  

 

WYDATKI INWESTYCYJNE / MAJĄTKOWE  

Wydatki budżetu dzielą się na wydatki inwestycyjne nazywane również majątkowymi i na wydatki 

bieżące. 

Stosownie do art. 236 ust.4 ustawy o finansach publicznych do wydatków majątkowych zalicza się 

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcia akcji i udziałów oraz wniesienia wkładów 

do spółek prawa handlowego. 

W budżecie każdego roku Gmina planuje środki na wydatki inwestycyjne. Wielkość i ich charakter 

uzależniony jest od rodzaju inwestycji, możliwości pozyskania środków zewnętrznych na daną 

inwestycję oraz wartości inwestycji. 

45 834 833,76

41 534 675,47

39 000 000,00

40 000 000,00

41 000 000,00

42 000 000,00

43 000 000,00

44 000 000,00

45 000 000,00

46 000 000,00

47 000 000,00

Wykonane dochody bieżące Wykonane wydatki bieżące
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W roku 2019 wartość zrealizowanych inwestycji wyniosła 5.111.041,29 zł, tj. 10,96 % ogólnej kwoty 

wydatków 2019 r.

 

 Opracowanie własne 

Udział środków zewnętrznych w zrealizowanych inwestycjach wyniósł w 2019 roku 50,5%. 

 

 

Opracowanie własne 

 

wydatki ogółem;  
46 645 716,76

wydaki 
inwestycyjne 
wykonane;       

5 111 041,29

Wydatki inwestycyjne ogółem

w tym: udział środków
zewnętrznych (50,5%)

5 111 041,29

2 581 949,36

Udział środków zewnętrznych w wydatkach 
inwestycyjnych
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I. ZREALIZOWANE INWESTYCJE W 2019 ROKU6: 

 
1. Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie przemysłowym przy ul. Staszica 

w Drzewicy – koszt zadania 241.774,99 zł  

 

2. Budowa chodnika ul. Szkolna w Drzewicy – koszt zadania 67.693,64 zł 

 

 

 
6 Fotografie ze zbiorów własnych Urzędu Miejskiego w Drzewicy 
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3. Odwodnienie placu przed świetlicą wiejską w Dąbrówce – koszt zadania 6.388,01 zł 

 

 

 

4. Przebudowa drogi gminnej w m. Domaszno – etap III - koszt zadania 470.417,21 zł 
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5. Przebudowa drogi gminnej w kierunku PKP w Idzikowicach – koszt zadania 298.385,94 zł 
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6. Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrówka - koszt zadania 107.938,86 zł 

 

 

7. Przebudowa ul. Stawowej w Drzewicy – koszt zadania 573.323,62 zł 
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8. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Giełzów, Świerczyna i Radzice 

Duże – koszt zadania 14.815,05 zł 

9. Przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. Narutowicza w Drzewicy – koszt zadania 

82.838,24zł 

 

10. Przebudowa i rozbudowa dworca autobusowego w Drzewicy – etap II 

 – koszt zadania 310.823,74 zł 
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11.  Wykup gruntu w Idzikowicach oraz ul. Armii Krajowej w Drzewicy – 190.756,75 zł  

 

12. Przebudowa parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Drzewicy – koszt zadania 339.877,16  

 

13.  Pomoc finansowa (dotacja na zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie)  

– koszt zadania 5.000,00 zł 

 

14. Przebudowa Szkoły Podstawowej w Brzustowcu – koszt zadania 39.888,95 zł 

15.  Budowa przyłącza kanalizacyjnego w ciągu drogi gminnej ul. Stawowa – koszt zadania 

26.000,00 zł 
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16. Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Drzewica poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła – 

koszt zadania 1.405.610,74 zł 

 

17. Dobudowa oświetlenia ulicznego oraz montaż lamp (ul. Hubala, ul. Rzeczna w Drzewicy, 

Trzebina plus dokumentacja dla Strzyżowa i Idzikowic) – koszt zadania 143.817,54 zł 

 

 

18. Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Werówka – nakłady na zadanie 

poniesione w 2019 r.: 249.829,91 zł 
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19. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Giełzów – koszt zadania 14.354,59 zł 

 

Id: 4F1D4F8D-8B5E-4E37-A175-CC27BBAD8E9B. Podpisany Strona 47



Raport o stanie Gminy Drzewica za 2019 rok 

 

48 
 

 

20. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Trzebina – koszt zadania 30.911,38 zł 

 

 

21. Plac zabaw dla dzieci z elementami urządzeń gimnastycznych w Drzewicy – koszt zadania 

68.651,22 zł (budżet obywatelski) 
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22. Renowacja pomnika św. Jana Nepomucena w Drzewicy - koszt zadania 32.800,00 zł 
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23. Budowa ogrodzenia boisko w m. Żardki –18.204,- zł,   

 

 

24. Budowa parkingu przy Ośrodku Sportów Wodnych – koszt zadania 109.569,38 zł 
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II.   WYDATKI W 2019 ROKU NA INWESTYCJE PRZYSZŁE 

1. Przebudowa drogi gminnej Świerczyna – Jelnia – koszt zadania 3.000,00 zł – dokumentacja, 

2. Przebudowa drogi gminnej w m. Jelnia - koszt zadania 3.000,00 zł – dokumentacja, 

3. Przebudowa drogi ul. Miła – koszt zadania 17.000,00 zł - dokumentacja, 

4. Termomodernizacja Domek Wędkarza – koszt zadania 45.534,00 zł – dokumentacja, 

5. Rozbudowa budynku szkoły w m. Idzikowice o budynek z salą rekreacyjną w poziomie parteru 

i świetlicą wiejską na piętrze – koszt zadania 32.000,00 zł – dokumentacja, 

6. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej ulica Szkolna –koszt zadania 45.510,00 zł – 

dokumentacja, 

7. Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Słowackiego w Drzewicy – koszt zadania 60.024,00 zł 

– dokumentacja, 

8. Budowa budynku klubu sportowego MGKS Drzewica w technologii pasywnej  

  – koszt zadania 38.008,00 zł – dokumentacja. 

 

FUNDUSZE WYDZIELONE W BUDŻECIE 

FUNDUSZ OBYWATELSKI 

Konstrukcja „budżetu obywatelskiego” nazywanego również „partycypacyjnym” oparta jest na 

proponowaniu zadań, które powinny być zrealizowane przez gminę. Wskazuje na oddolne potrzeby 

mieszkańców. Zadania do realizacji wybierane są w drodze głosowania. 

W przypadku Gminy Drzewica budżet obywatelski nie jest elementem obligatoryjnym budżetu. 

W roku 2015 Rada Gminy i Miasta w Drzewicy pierwszy raz uchwałą nr IX/69/2015 podjęła decyzję 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2016. 

Od roku 2016 przyznano zatem mieszkańcom uprawnienia do decydowania o wydatkowaniu kwoty 

zapisanej w budżecie.  Corocznie w budżecie zostają wyodrębnione środki w kwocie 100.000, - zł 

z przeznaczeniem na realizację inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego. 

Wdrażanie budżetu obywatelskiego obejmuje następujące etapy: 
1) Konsultacje społeczne – zgłaszanie wniosków, 
2) Weryfikację zgłoszonych zadań, 
3) Głosowanie, 
4) Ogłoszenie wyników, 
5) Opracowanie dokumentacji, 
6) Wyłonienie wykonawcy, 
7) Realizację zadania. 

Do realizacji mogą zostać przeznaczone jedynie zadania inwestycyjne, o wartości do 100 tys. zł, 
wykonywane na terenach, do których Gmina posiada prawo do dysponowania gruntem na cele 
budowlane. 
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W roku 2019 mieszkańcy Drzewicy zgłosili 7 projektów. 

 
Lp. Tytuł zadania 

1. 
Ogród marzeń. Budowa ogrodzenia i zagospodarowania terenu przy 
Warsztatach Terapii Zajęciowej (ul. Braci Kobylańskich 26) 

2. Utworzenie spacerów dla mieszkańców NORDIC WALKING 

3. 
Kolorowy plac zabaw „LAS”. Budowa placu zabaw na osiedlu Bolesława 
Chrobrego. 

4. Budowa oświetlenia ul. Kilińskiego 

5. 
Bezpieczny pieszy i cyklista na ulicy Hubala. Demontaż istniejącego i 
montaż nowych (trzech) progów zwalniających. 

6. 
Plac zabaw dla dzieci z elementami urządzeń gimnastycznych. Budowa 
placu zabaw na „SKALE” przed blokiem STEINER 

7. 
STREET WORKOUT siłownia plenerowa. Budowa siłowni przy torze 
kajakowym. 

         Opracowanie własne 
 
Po weryfikacji merytorycznej zgłoszonych wniosków do głosowania zakwalifikowano   
4 niżej wymienione wnioski.  

Lp. Tytuł zadania Kwota w zł Opis projektu 

1. Ogród marzeń 100.000,00 

Budowa ogrodzenia i 
zagospodarowanie terenu przy 
Warsztacie Terapii Zajęciowej 
(ul. Braci Kobylańskich 26) 

2. Bezpieczny pieszy i cyklista na ulicy Hubala 15.000,00 
Demontaż istniejącego 
 i montaż nowych (trzech) 
progów zwalniających 

3. 
Plac zabaw dla dzieci z elementami urządzeń 
gimnastycznych.  

85.000,00 
Budowa placu zabaw na „SKALE” 
przed blokiem STEINER 

4. STREET WORKOUT siłownia plenerowa.  50.000,00 
Budowa siłowni przy torze 
kajakowym. 

  Opracowanie własne 

 
Projekty otrzymały następującą liczbę głosów: 
Lp. Tytuł zadania Ilość głosów 

1. Ogród marzeń 825 

2. Bezpieczny pieszy i cyklista na ulicy Hubala 91 

3. Plac zabaw dla dzieci z elementami urządzeń gimnastycznych. 1257 

4. STREET WORKOUT siłownia plenerowa. 207 

 Łączna ilość oddanych głosów 2380 

Opracowanie własne 
Komisja podjęła decyzję o realizacji zadania nr 3 „Plac zabaw dla dzieci z elementami urządzeń 

gimnastycznych” o szacunkowej wartości 85.000,00 zł. 
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FUNDUSZ SOŁECKI 

W budżecie gminy można wydzielić środki finansowe, o których zdecydują mieszkańcy wsi. 

Środki te tworzą fundusz sołecki. 

Procedura jego ustalania i wydatkowania została opisana w Ustawie o funduszu sołeckim z dnia 

20.02.2009 r. Celem ustawy było zapewnienie mieszkańcom wsi możliwości samodzielnego                       

i wspólnego decydowania o swoim otoczeniu i jakości życia. 

W roku 2019 wyodrębniona kwota na fundusz sołecki wyniosła – 402.427,88 zł. 

 

Opracowanie własne 
 

 

Opracowanie własne 

 

 

46 645 716,76

402 427,88

Fundusz sołecki w wydatkach ogółem [w zł] 

Wykonanie f. sołeckiego  wydatki na  inwestycje wydatki bieżace

243 125,45

130 776,23
112 349,22

Wykonanie  wydatków funduszu sołeckiego              
z podziałem na rodzaj wydatku [w zł]
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WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 

 

Wieloletnia prognoza finansowa to instrument wieloletniego planowania finansowego w jednostkach 

samorządu terytorialnego. 

Unormowana została w przepisach ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. 

Zgodnie z art.226 wieloletnia prognoza finansowa prezentuje dla każdego roku określone parametry 

finansowe min: 

− dochody oraz wydatki bieżące budżetu, 

− dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu, 

− wynik budżetu ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania deficytu, 

− przychody i rozchody budżetu. 

Elementem obligatoryjnym jest również kwota długu oraz wskazanie sposobu jego spłaty, elementem 

fakultatywnym jest upoważnienie organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań. 

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych 

lat. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmować musi jednak okres, na który zaciągnięto 

zobowiązania. 

 

Zadłużenie na 31.12.2019 r. wynosi 5.266.000,00 zł i w stosunku do dochodów wykonanych w 2019 r.   

(48.467.390,39 zł) stanowi 10,87%. 

 

Opracowanie własne 

 

48 467 390,39

5 266 000,00

WYKONANE DOCHODY 2019 ZADŁUŻENIE 31.12.2019

ZADŁUŻENIE  2019
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PLANOWANE DOCHODY A DŁUG W LATACH 2020 - 2024

 

Opracowanie własne 

 

Zadłużenie w stosunku do planowych dochodów wg WPF na 01.01.2020r. 

ROK 
PLANOWANE DOCHODY  

W zł  
(wg WPF na 01.01.2020r) 

DŁUG  
w zł 

PROCENTOWY UDZIAŁ 
DŁUGU PLANOWANYCH 

DOCHODACH 

2020 46.956.190,23 7.000.000,00 
14,9 % 

2021 50.467.000,00 5.000.000,00 
9,9% 

2022 51.350.000,00 3.000.000,00 
5,8% 

2023 52.917.000,00 1.000.000,00 
1,8% 

2024 54.499.000,00 0,00 
0 

           Opracowanie własne 

W latach 2020-2024 dług ma tendencję malejącą i w roku 2024 osiągnie kwotę 0 zł. 
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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 

PRZETARGI 

W roku 2019 r. Gmina Drzewica przeprowadziła 12 postępowań o udzielenie zamówień publicznych, 

z czego 11 to przetargi krajowe i 1 unijny. 

Łączna wartość netto udzielonych zamówień wyniosła 4.391.075,86 zł, w tym: 

▪ Roboty budowlane – 8 postępowań o wartości 2.414.834,28 zł,  

▪ Dostawy – 1 postępowanie o wartości 525.228,92 zł, 

▪ Usługi – 3 postępowania o wartości 1.451.012,66 zł. 

Poniżej wykaz postępowań przetargowych przeprowadzonych w 2020 roku.  

Lp. Przedmiot zamówienia Tryb 
Wartość 

szacunkowa w zł 

Kwota oferty 

wybranej w zł 

 

1. 

Budowa budynku świetlicy wiejskiej 

w miejscowości Werówka 

Przetarg 

Nieograniczony 

745.344,52 723.750,01 

2. 

 

Dowóz uczniów do szkół P.N. 247.306,22 267.090,72 

3. 

 

Odbiór odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie gminy 

Drzewica w drugim półroczu roku 

2019 

P.N. 471.090,00 550.002,96 

4. 

 

Przebudowa i rozbudowa dworca 

autobusowego w Drzewicy II etap – 

wykonanie dróg dojazdowych i 

chodników 

P.N. 434.293,51 294.538,69 

5. 

 

Zakup energii elektrycznej P.N. 571.220,59 646.030,98 

6. Przebudowa drogi gminnej 

w miejscowości Domaszno III etap 

P.N. 486.201,95 463.669,36 

7. Przebudowa ulicy Stawowej 

w Drzewicy 

P.N. 452.991,06 557.341,23 

8. Przebudowa drogi gminnej 

w kierunku PKP (w Idzikowicach) 

P.N. 324.615,27 288.953,20 
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9.  Przebudowa parkingu przy budynku 

UGiM w Drzewicy 

P.N. 298.793,94 324.170,24 

10. Budowa parkingu przy ośrodku 

sportów wodnych 

P.N. 89.444,88 101.958,45 

11. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na 

terenie dawnego GERLACHA 

P.N. 276.422,76 215.864,99 

 

12. 

Odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie Gminy 

Drzewica w pierwszym półroczu 

roku 2020 

P.N. 862.340,00 1.671,63 cena 

jednostkowa 

Opracowanie własne 

 

ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 TYS. EURO 

Gmina Drzewica w 2019 roku realizowała również zamówienia z wyłączeniem procedur określonych 

przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych wynikających z wartości zamówienia, tj. poniżej 

30.000 euro. 

Łączna wartość netto tych zamówień w roku 2019 wyniosła 2.488.802,26 zł. 

 

Wykaz zamówień o najwyższej wartości netto:  

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka: 86.454,36 zł; 

2. Odbiór i utylizacja azbestu od mieszkańców: 68.639,00 zł; 

3. Budowa linii oświetlenia drogowego w Trzebinie: 65.432,19 zł; 

4. Wymiana dachu na budynku komunalnym przy placu Narutowicza: 61.250,60 zł; 

5. Budowa chodnika przy ulicy Szkolnej: 55.035,48 zł; 

6. Budowa placu zabaw przed blokiem STEINER – zadanie realizowane w ramach Budżetu 

Obywatelskiego: 54.240,00 zł; 

7. Opracowanie dokumentacji dla potrzeb remontu dawnego Gimnazjum: 37.000,00 zł; 

8. Budowa linii oświetlenia drogowego ul. Hubala: 31.282,92 zł; 

9. Przebudowa pomieszczeń w szkole w Brzustowcu: 28.202,39 zł; 

10. Renowacja pomnika św. Jana Nepomucena: 24.227,64 zł. 
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REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY NA LATA 2015 - 2022 

Gmina Drzewica w 2019 roku kontynuowała realizację zadań zaplanowanych w Strategii Rozwoju 

Gminy, głównie w obszarach: 

a) zwiększenia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej; 

b) unowocześnienia bazy ratownictwa w Gminie Drzewica – zakup sprzętu dla jednostek OSP 

z Funduszu Sprawiedliwości; 

c) promocji Gminy; 

d) budowy, rozbudowy, przebudowy dróg na terenie Gminy Drzewica; 

e) ochrony środowiska naturalnego Gminy Drzewica poprzez instalację odnawialnych źródeł 

energii w budynkach mieszkalnych (montaż kolektorów słonecznych); 

f) rozbudowy placów zabaw wraz z siłowniami zewnętrznymi na terenie Gminy Drzewica; 

g) budowy, przebudowy, rozbudowy, doposażenia infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 

i kulturalnej.  

ŁAD PRZESTRZENNY 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

 

Określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego 

następuje w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Studium zawierające część tekstową i graficzną sporządzane jest przez Burmistrza Drzewicy 

i przyjmowane w formie uchwały Rady Miejskiej w Drzewicy, przy czym zarówno tekst, jak i rysunek 

studium stanowią załączniki do tej uchwały. Studium nie jest aktem prawa miejscowego, natomiast 

ustalenia studium zawierają wytyczne i są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego. Studium sporządza się dla całego obszaru gminy 

w granicach administracyjnych. 

Studium składa się z części związanej ze stanem istniejącym, czyli diagnozą aktualnej sytuacji 

społeczno – gospodarczej gminy i uwarunkowań jej rozwoju dającą rozpoznanie obiektywnych 

okoliczności rozwoju oraz z części określającej kierunki rozwoju przestrzennego i zasady polityki 

przestrzennej, czyli podstawowe reguły działania w przestrzeni przyjęte przez gminę. 

Studium zawiera informacje na temat środowiska naturalnego gminy, jej społeczności i gospodarki, 

o położeniu obszarów przeznaczonych pod zabudowę i inne funkcje, o przebiegu szlaków 

komunikacyjnych, obiektów i terenów chronionych, planowanym rozwoju infrastruktury, itp. 

W studium formułuje się ogólne zasady polityki przestrzennej gminy oraz integruje dokumenty 
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programowe i wizje związane z rozwojem gospodarczym i społecznym. Studium nie jest prawem, 

ale zobowiązaniem do działań zgodnie z wyznaczonymi kierunkami. Stanowi więc zespół zapisów, 

ustalonych i uzgodnionych jako nienaruszalne uwarunkowania i kierunki zagospodarowania, przyjęte 

jako podstawa do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Na terenie Gminy Drzewica obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego z 2014 roku: 

STUDIUM 00. Uchwała nr XXXIX/277/2014 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 11 sierpnia 2014 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy i Miasta Drzewica. 

Wejście w życie: 2014-08-11 

 

ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY DRZEWICA, W TYM OCENA 

AKTUALNOŚCI: 

▪ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

▪ miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

Analiza została dokonana na przełomie czerwca i lipca 2018 roku przez Burmistrza Drzewicy 

i opracowana przez osobę uprawnioną mgr inż. arch. urb. Dorotę Plich. 

Podstawę prawną do przeprowadzenia przedmiotowej „Analizy zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym Gminy i Miasta Drzewica – na potrzeby oceny aktualności aktów planistycznych” 

stanowi art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 wraz z późniejszymi zmianami). 

Analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wykonuje się w celu sformułowania wniosków, 

na bazie których Rada Miejska dokona następnie oceny aktualności aktów planistycznych gminy – czyli 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

Burmistrz przekazał Radzie Gminy i Miasta w Drzewicy wyniki analizy po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej Gminy i Miasta Drzewica w dniu 2 lipca 2018 r. 

Następnie Rada Gminy i Miasta w Drzewicy dokonała oceny aktualności aktów planistycznych Gminy  

i Miasta Drzewica poprzez podjęcie Uchwały Nr XLIV/334/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Drzewica. 
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W podsumowaniu analizy stwierdzono, że zarówno studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, jak i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy 

i Miasta Drzewica można uznać za aktualne. 

Burmistrz przekazuje Radzie Miejskiej w Drzewicy wyniki analiz, po uzyskaniu opinii Miejskiej Komisji 

Urbanistyczno – Architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady. W 2019 roku nie dokonano 

analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Drzewica. 

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 

Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów 

zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów 

zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu, przy czym: 

 

▪ lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, 

▪ sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się 

w drodze decyzji o warunkach zabudowy. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawierający część tekstową i graficzną, 

sporządzany jest przez Burmistrza Drzewicy i przyjmowany w formie uchwały Rady Miejskiej 

w Drzewicy, przy czym tekst, w przeciwieństwie do studium, stanowi treść uchwały, natomiast rysunek 

miejscowego planu stanowi załącznik do tej uchwały. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i po uchwaleniu przez Radę Miejską w Drzewicy, 

podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Plan miejscowy może 

obejmować tylko część obszaru gminy. Na terenie gminy może obowiązywać więcej planów 

miejscowych, ich granice jednak nie mogą się nakładać. 

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego mają wiążące i nadrzędne znacznie dla gospodarki 

nieruchomościami. Podstawowym celem przystąpienia do opracowania miejscowego planu jest 

zagwarantowanie optymalnego ładu przestrzennego. Pochodnymi, ale równie ważnymi, są przesłanki 
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ekonomiczne i społeczne. Cele ekonomiczne wiążą się z racjonalnym gospodarowaniem, zmierzającym 

do efektywnego wykorzystania gruntów. Realizację celów społecznych natomiast osiąga się przez 

połączenie wszystkich czynników mających wpływ na harmonijny rozwój gospodarczy. 

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zawierają m.in. granice obszaru objętego planem, 

granice administracyjne, linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania oraz oznaczenia tych terenów, linie zabudowy, granice i oznaczenia obiektów 

i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych (m.in. tereny górnicze, zagrożone powodzią 

lub osuwaniem się mas ziemnych), granice terenów zamkniętych oraz ich stref ochronnych, oznaczenia 

elementów zagospodarowania przestrzennego. 

 

Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy wydaje Burmistrz 

Drzewicy po uzgodnieniu z odpowiednimi organami i uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych 

przepisami odrębnymi. 

 

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia 

następujących warunków: 

 

1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana 

w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie 

kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, 

linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu, 

2) teren ma dostęp do drogi publicznej, 

3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia 

budowlanego lub uzbrojenie terenu zostało zagwarantowane w drodze porozumienia 

zawartego między zarządcą sieci a inwestorem, 

4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 

nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, 

które utraciły moc, 

5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi. 
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Na terenie Gminy Drzewica obowiązuje 8 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

 

1. MPZP 01. Uchwała nr XXXIX/224/2006 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 25 października 

2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wokół 

zalewu na rzece Drzewiczce obejmującego fragment Miasta Drzewica oraz fragment Gminy 

Drzewica dla części wsi: Dąbrówka, Strzyżów i Werówka. 

Wejście w życie: 2007-01-22 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego: Rocznik 2006 nr 427 poz. 3773 

 

Źródło: UM w Drzewicy 

 

 

Id: 4F1D4F8D-8B5E-4E37-A175-CC27BBAD8E9B. Podpisany Strona 62



Raport o stanie Gminy Drzewica za 2019 rok 

 

63 
 

2. MPZP 02. Uchwała nr XXXVIII/233/2010 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 28 kwietnia 

2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta 

Drzewicy przy ul. Kolejowej. 

Wejście w życie: 2010-07-17 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego: Rocznik 2010 nr 176 poz. 1437 

 

Źródło: UM w Drzewicy 
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3. MPZP 03. Uchwała nr XI/86/2011 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 12 grudnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu miasta i gminy Drzewica dla terenów wokół zalewu. 

Wejście w życie: 2012-02-19. 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego: Rocznik 2012 poz. 132. 

 

Źródło: UM w Drzewicy 
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4. MPZP 04. Uchwała nr XLII/289/2014 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 29 października 

2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta 

Drzewica. 

Wejście w życie: 2015-01-02. 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego: Rocznik 2014 poz. 4709. 

 

Źródło: UM w Drzewicy 
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5. MPZP 05. Uchwała nr XLII/290/2014 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 29 października 

2014 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu miasta i gminy Drzewica dla terenu wokół zalewu. 

Wejście w życie: 2014-12-31. 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego: Rocznik 2014 poz. 4648. 

 

Źródło: UM w Drzewicy 
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6. MPZP 06. Uchwała nr XLII/292/2014 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 29 października 

2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzewica 

fragmentu w miejscowościach Radzice Duże, Krzczonów i Świerczyna. 

Wejście w życie: 2015-01-02. 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego: Rocznik 2014 poz. 4710. 

 

 

Źródło: UM w Drzewicy 
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7. MPZP 07. Uchwała nr VIII/62/2015 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 18 czerwca 2015 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzewica fragmentu 

w miejscowościach Werówka, Strzyżów i Radzice Duże. 

Wejście w życie: 2015-08-27. 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego: Rocznik 2015 poz. 3205. 

 

Źródło: UM w Drzewicy 
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8. MPZP 08. Uchwała nr VIII/64/2015 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 18 czerwca 2015 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzewica fragmentu 

w miejscowościach Radzice Duże, Krzczonów i Świerczyna. 

Wejście w życie: 2015-08-27 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego: Rocznik 2015 poz. 3206 
 

 
Źródło: UM w Drzewicy 

 

PODSUMOWANIE - OCENA PLANÓW MIEJSCOWYCH 

▪ plany były sporządzane zgodnie z ówczesnymi przepisami, 

▪ zostały sprawdzone przez wojewodę i uznane za zgodne z prawem. 

 

O AKTUALNOŚCI ZADECYDOWAŁO KRYTERIUM FUNKCJONALNE: 

1. Uchwała Nr XXXIX/224/2006 z dnia 25 października 2006 r. - NIEAKTUALNY W CZĘŚCI 

2. Uchwała Nr XXXVIII I 233/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. - AKTUALNY 

3. Uchwała Nr XI/86/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. - AKTUALNY 
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4. Uchwała Nr XLII/289/2014 z dnia 29 października 2014 r. - AKTUALNY 

5. Uchwała Nr XLII/290/2014 z dnia 29 października 2014 r. - AKTUALNY 

6. Uchwała Nr XLII/292/2014 z dnia 29 października 2014 r. - AKTUALNY 

7. Uchwała Nr VIII/62/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r. – AKTUALNY 

8. Uchwała Nr VIII/64/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r. - AKTUALNY 

 

 

 

Źródło: UM w Drzewicy 

 

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OPRACOWANIU 

Uchwałą Nr XLVI/345/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. Rada Gminy i Miasta w Drzewicy przystąpiła do 
sporządzania „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzewica fragmentu 
w miejscowościach Giełzów, Radzice Duże i Świerczyna”. 
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Schemat obszaru planu miejscowego 
Fragmenty miejscowości Giełzów, Radzice Duże i Świerczyna 

 
 

Źródło: UM w Drzewicy 
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Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2019 roku 

 

 
Źródło: UM w Drzewicy https://drzewica.e-mapa.net/ 
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Punkty adresowe dodane w 2019 roku 

Liczba punktów adresowych według miejscowości i ulic 

L. p. Miejscowość Ulica Liczba 

1 

Drzewica 

ul. Braci Kobylańskich 1 

2 ul. Fabryczna 1 

3 ul. Jana Kilińskiego 2 

4 ul. Kolejowa 1 

5 ul. Prymasa Macieja Drzewickiego 2 

6 os. Słoneczne 2 

7 ul. Sportowa 1 

8 ul. Stawowa 1 

9 Trzebina   1 

10 Zakościele   3 

11 Dąbrówka   1 

12 Radzice Duże   2 

13 Brzuza   1 

14 Werówka   1 

15 Giełzów   1 

16 Idzikowice   1 

17 Brzustowiec   1 

18 Domaszno   2 

19 Żardki   1 

20 Krzczonów   1 

suma: 27 

 

Źródło: UM w Drzewicy https://drzewica.punktyadresowe.pl/ 

 

GOSPODARKA I INFRASTRUKTURA 

MIENIE KOMUNALNE 

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może 

przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste. Mienie 

komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł. 

W 2019 roku Gmina nie zakupiła żadnych nieruchomości od osób fizycznych. 

Również nie sprzedała żadnej nieruchomości będącej własnością Gminy Drzewica. 
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UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 

Gmina posiada w swoich zasobach grunty położone na terenie Gminy Drzewica stanowiące własność 

Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Drzewica. Opłata roczna z tytułu 

użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Drzewicy będących własnością 

Skarbu Państwa w 2019 roku wynosiła 43.164,18 zł.  

Lp. Działka nr Powierzchnia działki 

Opłata roczna 

z tytułu użytkowania 

wieczystego za 2019 

1 174/5 ark. 5 0,1065  

27.373,54 zł 2 213 ark. 5 0,8509 

3 1/34 ark. 5 0,2420 

4 1/35 ark. 5 2,4544 

5 2 ark. 5 0,6160 

6 1/32 ark. 7 0,2798  

2.266,99 zł 

 

7 1/6 ark. 7 0,0313 

8 3/15 ark. 4 0,2282  

8.685,56 zł 9 3/16 ark. 4 0,3495 

10 3/20 ark. 4 0,2420 

11 3/18 ark. 4 0,8528 

12 39/9 ark. 4 0,0311 

13 39/10 ark. 4 0,0268 

14 39/11 ark. 4 0,0763 

15 Udział ¼ w działce 

1/22 ark. 7 

0,0120 33,12 zł 

16 3/1 ark. 4 0,0047 4,51 zł 

17 195 ark. 5 0,0271 219,93 zł 

18 2/7 ark. 4 0,0806 112,11 zł 

19 2/5 ark. 5 0,2101  

645,12 zł 20 2/1 ark. 5 0,5067 

21 2/8 ark. 4 0,0501 45,09 zł 
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22 Udział 66/100 w 

działce nr 3/17 ark.4 

0,0865  

336,03 zł 

23 Udział wynoszący 

1/6 w działce nr 

48/18 ark. 7 

0,0181  

26,60 zł 

24 197 ark. 5 0,0367  

2.080,14 zł 25 200 ark. 5 0,1082 

26 202/2 ark. 5 0,1772 

27 211 ark. 5 0,0262 

28 7 ark 4 0,9510 1.262,93 zł 

29 44/17 ark. 5 0,0546 72,51 zł 

     Opracowanie własne 

W 2019 roku Aktem Notarialnym NR 3582/2019 dnia 26.09.2019 roku Gmina Drzewica nieodpłatnie 

nabyła prawo użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa od Polskich 

Kolei Państwowych Spółka Akcyjna - PKP S.A z siedzibą w Warszawie nieruchomości: 

− położone w obrębie Idzikowice o numerach działek 160/6 o pow. 0,1612 ha i 160/8 o pow. 

0,2169 ha, 

− położone w Strzyżowie o numerach działek 504/1 o pow. 0,0837 ha i 504/2 o pow. 0,0552 ha, 

− położone w obrębie Radzice Małe o numerach działek ewidencyjnych 571/1 o pow. 0,1112ha 

i 571/4 o pow. 0,2590ha oraz 571/5 o pow. 0,0920 ha. 

Opłata roczna za wyżej wymienione nieruchomości nastąpi w 2020 roku. 

W ciągu 2019 roku na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t. j. Dz. 

U. z 2020 poz.139) grunty będące własnością Gminy oddane w użytkowanie wieczyste osobom 

fizycznym zgodnie z ustawą przekształciły się we własność. Przekształceniu uległy grunty zabudowane 

na cele mieszkaniowe położone w Drzewicy oznaczone według aktualnej ewidencji gruntów 

i budynków jako działki: 

− ul. Br. Kobylańskich 27 dz. nr 221 ark. 5 o powierzchni 0,0974 ha, 

− ul.Br. Kobylański 39 dz. nr 215/4 ark. 5 o powierzchni 0,1248 ha, 

− ul. Sportowa 10 dz. nr 48/22 ark. 7 o powierzchni 0,0772 ha, 

− ul. Sportowa 12 dz. nr 48/19 ark. 7o powierzchni 0,0958 ha, 

Id: 4F1D4F8D-8B5E-4E37-A175-CC27BBAD8E9B. Podpisany Strona 75



Raport o stanie Gminy Drzewica za 2019 rok 

 

76 
 

− ul. Sportowa 14 dz. nr 48/3 ark. 7o powierzchni 0,2063 ha, 

− ul. Sportowa 16 dz. nr 48/4 ark. 7 powierzchni 0,2694 ha, 

− ul. Sportowa 18 dz. nr 48/20 ark. 7 powierzchnia 0,0975 ha, 

− ul. Fabryczna 16 dz. nr 1/31 ark. 7 o powierzchni 0,1443 ha, 

− Os. B. Chrobrego blok nr 3 dz. nr 25/93 ark 5 powierzchni 0,1953 ha, 

− Os. B. Chrobrego blok nr 6 dz. nr 25/90 ark. 5 o powierzchni 0,1689 ha, 

− Os. Mieszka I blok nr 1 dz. nr 176/39 o powierzchni 0,1606 ha, 

− Os. Mieszka I blok nr 4 dz. nr 176/39 o powierzchni 0,1606 ha, 

− Os. Mieszka I blok nr 5 dz. nr 176/38 ark. 5 o powierzchni 0,1499 ha, 

− Os. Mieszka I blok nr 6 dz. nr 176/40 ark. 5 o powierzchni 0,1792 ha, 176/10 ark. 5 

o pow. 0,0040 ha, 176/9 ark. 5 o pow.0,0052 ha, 176/8 ark. 5 o pow. 0,0126 ha, 

− Os. Słoneczne 6 dz. nr 66 ark. 8 o powierzchni 0,0454 ha, 

− Os. Słoneczne 8 dz. nr 64 ark. 8 o pow. 0,0451 ha, 

− Os. Słoneczne 12 dz. nr 48 ark. 8 o pow. 0,0448 ha, 

− Os. Słoneczne 14 dz. nr 14 ark. 8 o pow. 0,0450 ha, 

− Os. Słoneczne16 dz. nr 55 ark 8 o pow. 0,0440 ha, 

− Os. Słoneczne 17 dz. nr 56 ark. 8 o pow. 0,0450 ha. 

Kwoty wpłat w 2019 roku dotyczące wysokości jednorazowej opłaty przekształceniowej z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe 

w prawo własności z udzieloną 60 % bonifikatą kształtują się następująco: 

Lp. Nr działki Powierzchnia 

Suma wpłat opłaty 

jednorazowej 

z udzieloną bonifikatą 60 % 

1 ul. Br. Kobylańskich 27  
dz. nr 221 ark. 5 

0,0974 ha 360,64 zł 

2 - ul.Br. Kobylański 39 dz. 
nr  215/4 ark. 5 

0,1248 ha 2.416,56 zł 

3 ul. Sportowa 10 dz. nr 
48/22 ark. 7 

0,0772 ha 1.700,40 zł 

4  ul. Sportowa 12 dz. nr 
48/19 ark. 7 

0,0958 ha 2.173,76 zł 

5 ul. Sportowa 14 dz. nr 
48/3 ark. 7 

0,2063 ha 2.855,52 zł 

6 ul. Sportowa 16 dz. nr 
48/4 ark. 7 

0,2694 ha 7.155,28 zł 

7 ul. Sportowa 18 dz. nr 
48/20 ark. 7 

0,0975 ha 1.833,28 zł 
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8 ul. Fabryczna 16 dz. nr 
1/31 ark. 7 

0,1443 ha 2.430,21 zł 

9 Os. Chrobrego blok nr 3 
dz. nr 25/93 ark 5 

0,1953 ha 4.076,86 zł 

10 Os. B. Chrobrego blok nr 
6 dz. nr 25/90 ark. 5 

0,1689 ha 3.681,77 zł 

11 Os. Mieszka I blok nr 1 
dz. nr 176/39 ark. 5 

0,1606 ha 3.866,17 zł 

12 Os. Mieszka I blok nr 4 
dz. nr 176/39 ark. 5 

0,1606ha 4.991,94 zł 

13 Os. Mieszka I blok nr 5 
dz. nr 176/38 ark. 5 

0,1499 ha 3.637,20 zł 

14 Os. Mieszka I blok nr 6 
dz. nr 176/40 ark. 5 
176/10 ark. 5  
176/9 ark. 5   
176/8 ark. 5  

 
0,1792 
0,0040 
0,0052 
0,0126 

4.712,98 zł 

15 Os. Słoneczne 6 dz. nr 
66 ark. 8 

0,0454 ha - 

16 Os. Słoneczne 8 dz. nr 
64 ark. 8 

0,0451 ha 1.048,11 zł 

17 Os. Słoneczne 12 dz. nr 
48 ark. 8 

0,0448 ha 1.189,92 zł 

18 Os. Słoneczne 14 dz. nr 
14 ark. 8 

0,0450 ha - 

19 Os. Słoneczne 16 dz. nr 
55 ark 8 

0,0440 ha - 

 Os. Słoneczne 17 dz. nr 
56 ark. 8 

0,0450 ha 1.195,20 zł 

 Opracowanie własne 

Łącznie dokonano wpłaty jednorazowej opłaty przekształceniowej z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 

z udzieloną 60 % bonifikatą w kwocie 49.325,80 zł. 

ODSZKODOWANIA 

Na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych oraz decyzji Starosty Opoczyńskiego oraz nastąpiło nabycie z mocy prawa przez 

Gminę Drzewica 29 działek położonych w Idzikowicach w związku z realizacją inwestycji przebudowy 

drogi gminnej.  
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Do gminnego zasobu nieruchomości w 2019 roku dołączono: 

Położenie Działka nr 
 

Kwota 

odszkodowania 

Decyzja Starosty 

Opoczyńskiego 

 

Idzikowice 

2118- 0,2406 
160/50-0,3103 
160/4-0,0404 

 Dec. Starosty 

Opoczyńskiego 

z dnia  

30.11.2018 nr 

9/2018 

AB.67401.11. 

2018.AM. o 

zezwoleniu na 

realizację 

inwestycji 

drogowej 

74.168,40 zł 

389/1 -0,0081 
391/1- 0,0012 

1.321,95 zł 

385/1 -0,0239 
386/1- 0,0106 
387/1 -0,0098 
388/1 -0,0088 

7.549,50 zł 

384/1 -0,0915 
 

13.008,45 zł 

383/1 -0,0829 
 

11.786,26 zł 

382/1 -0,0203 2.886,45 zł 

381/1 -0,1527 21.709,80 zł 

378/1 -0,0214 2.898,00 zł 

155/1- 0,0094 1.336,65 zł 

152/1- 0,0045 
154/1 -0,0053 

1.393,35 zł 

153/1 -0,0093 1.259,00 zł 

156/1 -0,0063 853,00 zł 

151/1 -0,0061 867,30 zł 

150/1 -0,0042 
 

597,45 zł 

135/1 -0,0094 1.273,00 zł 

132/1 -0,0200 2.708,00 zł 

129/2 -0,0245 3.428,85 zł 

126/2 -0,0302 4.089,00 zł 

123/2 -0,0287 3.886,00 zł 

120/1 -0,0798 11.345,25 zł 

117/1 -0,0801 11.388,30 zł 

390/1 -0,0101 1.368,00 zł 

 Razem 
powierzchnia 
1,3504 ha 

Razem 
181. 125,95 zł 

 

  Opracowanie własne 

Łączna kwota wypłaconych odszkodowań za wyżej wymienione działki wynosi 181.125,95 zł. 
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Nieruchomości będące własnością Gminy Drzewica oddane w dzierżawę. 

Umowy dzierżawy zawarte w latach wcześniejszych, kontynuowane w 2019 roku: 

1. Drzewica ul. Zdrojowa, działka nr 7 ark. 4 o pow. 0,9510 ha; 

2. Drzewica ul. Sosnowa, działka nr 2 ark 7 o pow. 0,6160 ha, 2 pawilony noclegowe 

(czynsz w 2019 r. - 8.450,04 zł); 

3. Budynek Ośrodka Zdrowia Radzice Duże 124, nr działki 166/30 o pow. 0,4000 ha 

(czynsz w 2019 r. -5.415,06zł); 

4. Drzewica pl. Kościuszki 22m² (pod kiosk ruchu) z działki nr 271 ark. 5 (czynsz w 2019 -330,00zł). 

W 2019 roku w listopadzie zawarto umowę dzierżawy: 

1. Drzewica ul. Stawowa/ul. Przemysłowa, część działki nr 3/18 ark. 4 

Łączny dochód w 2019 z tytułu dzierżaw wyniósł 14.195,10 zł 

ZASÓB MIESZKANIOWY GMINY 

Gmina w świetle obowiązujących w kraju przepisów zobowiązana jest do zapewnienia lokalu 

mieszkalnego osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Lokale mieszkalne znajdują się 

na terenie miasta Drzewica, Radzic Dużych i Domaszna. 

Łącznie w zasobie gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku, znajdowało się 25 lokali mieszkalnych 

komunalnych, z których wynajmowano 24. 

W 2019 roku nie wszczęto żadnych postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali 

mieszkalnych, będących w zasobach Gminy. 

Lokale mieszkalne komunalne znajdujące się w zasobie Gminy w 2019 roku: 

1. Urząd Miejski w Drzewicy, Ul. Staszica 22, Drzewica – 1 lokal, 
2. „CEGLANKA”, Drzewica, ul. Fabryczna 12/ul. Sportowa 5, RAZEM 12 lokali mieszkalnych, 
3. Drzewica, ul. Sportowa 12/5 – 1 lokal, 
4. Drzewica, Plac Wolności 34 – 2 lokale, 
5. Drzewica, Plac Narutowicza 9a – 2 lokale, 
6. Radzice Duże 124 - Budynek „Ośrodek Zdrowia” - RAZEM 4 lokale mieszkalne. 

 

Mieszkalne lokale komunalne znajdujące się w zasobie gminy w 2019 roku położone w budynkach 

szkół: 

1. Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy, ul. Szkolna 18 – 1 lokal, 
2. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domasznie, Domaszno 31 – 2 lokale. 

 

Łączna powierzchnia wszystkich lokali mieszkalnych to 1 006,89 m². 
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Na terenie miasta Drzewica znajduje się 19 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 684,95 m², 

natomiast na terenie gminy w obrębie wiejskim 6 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 321,94 m². 

Łączny dochód z tytułu najmu lokali mieszkalnych w 2019 roku wyniósł 23.844,76 zł. 

Lokale użytkowe występujące w zasobie Gminy Drzewica: 

1. Urząd Miejski w Drzewicy, ul. Staszica 22 – 1 lokal. 
2. Radzice Duże 124, budynek „Ośrodka Zdrowia” w Radzicach Dużych – garaż, 
3. Drzewica, ul. Fabryczna - 3 komórki magazynowe (gospodarcze), 
4. Drzewica, ul. Fabryczna 16 - lokal kotłowni. 

 

Obiekty sportowe wraz z zapleczem socjalnym: 

1. Tor kajakowy ul. Fabryczna- z budynkiem socjalno-biurowym i hangarem, 
2. Drzewica, ul. Kolejowa 27 - boisko sportowe wraz z budynkiem socjalnym, 
3. Drzewica, ul. Staszica - kompleks boiskowy „Orlik” wraz z budynkiem socjalnym, 
4. Radzice Duże - boisko sportowe z budynkiem socjalnym, Radzice Duże 168b. 

 

Obiekty oświatowe znajdujące się w gminnym zasobie nieruchomości: 

1. Przedszkole Samorządowe w Drzewicy, ul. Stawowa 58, 
2. Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy, ul. St. Staszica 7, ul. Szkolna 18, 
3. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domasznie, Domaszno 31, 
4. Szkoła Podstawowa w Brzustowcu, Brzustowiec 152 wraz ze szkołami filialnymi: 

a. Jelnia 94a, 
b. Krzczonów 55 A, 

5. Szkoła Podstawowa w Idzikowicach, Idzikowice 30 b, 
6. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych, Radzice Duże 169. 

 

Obiekty kulturalne: 

1. Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy, ul. Stawowa 27, 

2. Świetlica wiejska, Domaszno 26, 

3. Świetlica wiejska, Radzice Duże 105 A, 

4. Świetlica wiejska, Strzyżów 61, 

5. Świetlica wiejska, Zakościele 86 A, 

6. Świetlica wiejska, Jelnia 98, 

7. Świetlica wiejska, Dąbrówka 68, 

8. Świetlica wiejska, Trzebina 43, 

9. Świetlica wiejska, Żardki 65 A. 

Place zabaw w miejscowościach: 

1. Drzewica, ul. Zdrojowa 2 przy Ośrodku Sportu i Rekreacji Drzewica, 
2. Drzewica, ul. Stawowa (przy Jeziorze Drzewickim), 
3. Drzewica, ul. Fabryczna 
4. Brzuza, 
5. Zakościele, 
6. Radzice Małe, 
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7. Żardki, 
8. Strzyżów/Werówka - grunty wsi Werówka, 
9. Dąbrówka, 
10. Trzebina, 
11. Giełzów. 

 
oraz place zabaw przy placówkach oświatowych w Brzustowcu, Drzewicy, Domasznie, Idzikowicach, 

Jelni, Krzczonowie, Radzicach Dużych. 

Pozostałe obiekty wchodzące w skład gminnego zasobu: 

1. Drzewica, ul. Zdrojowa 4/7- dwa budynki parterowe, 
2. Drzewica, ul. Sikorskiego 2a – Dworzec autobusowy, 
3. Drzewica, ul. Sikorskiego 1 - Posterunek Policji, 
4. Drzewica, ul. Br. Kobylańskich 26, Dzienny Dom Senior +, Warsztat Terapii Zajęciowej, 
5. Drzewica, ul. Stawowa „Rybakówka”, 
6. Drzewica, ul. Sosnowa, dwa pawilony noclegowe, 
7. Radzice Małe 66. 

 

PROGRAM REWITALIZACJI GMINY I MIASTA DRZEWICA NA LATA 2016-2022 

Gmina Drzewica realizowała zadania zaplanowane w Programie Rewitalizacji w obszarze: 

a) przebudowy dróg gminnych w Drzewicy (ul. Stawowa w Drzewicy); 

b) rozbudowy i przebudowy budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych 

w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25 - projekt realizowany przez Powiat 

Opoczyński; 

c) przeprowadzenia renowacji figury Jana Nepomucena w Drzewicy; 

d) organizacji warsztatów dla uczestników Dziennego Domu „Senior + w Drzewicy;  

e) edukacji i profilaktyki zdrowotnej w ramach obchodów Światowego Dnia walki z Cukrzycą 

– projekt zrealizowany przez PSD Koło w Drzewicy; 

f) Spotkanie po latach – warsztaty historyczne – projekt zrealizowany przez Towarzystwo 

Przyjaciół Drzewicy. 

 

INFRASTRUKTURA DROGOWA, WODNA I KANALIZACYJNA 

 

INFRASTRUKTURA DROGOWA 

Układ drogowo-uliczny Gminy Drzewica tworzy sieć dróg i ulic, w układzie funkcjonalnym podzielonym 

na kategorie: 

− drogi wojewódzkie, 

− drogi powiatowe, 

− drogi gminne oraz wewnętrzne (dojazdowe). 
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Zarządcami sieci drogowo-ulicznej są: 

1. Marszałek Województwa Łódzkiego dla drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec – Drzewica 

– Jędrzejów, 

2. Starosta Opoczyński dla dróg powiatowych, 

3. Burmistrz Drzewicy dla dróg gminnych. 

Łączna długość sieci dróg publicznych miasta i gminy wynosi 115,01 km, z czego: 

− droga wojewódzka – 10,160 km, 

− drogi powiatowe 35,350 km, 

− drogi gminne – 59,500 km. 

Głównym węzłem komunikacyjnym gminy jest miasto Drzewica. 

 

SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 

Na terenie Gminy Drzewica siecią wodociągową i kanalizacyjną zarządza Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drzewicy. Sieć kanalizacyjna i wodociągowa obejmuje cały 
obszar Gminy.  

 
Stacja wodociągów w Drzewicy 

Źródło: UM w Drzewicy 

Sieć wodociągowa 

Według danych z końca 2019 r., z sieci wodociągowej korzystało około 97% mieszkańców, czyli 2854 
gospodarstwa domowe. W 2019 r. wykonano 41 nowych przyłączy. Długość sieci wodociągowej 
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na terenie Gminy Drzewica wynosi około 131,1 km. Woda pozyskiwana jest z dwóch ujęć 
o następującej lokalizacji: 

1. Ujęcie Wody w Drzewicy 
         ul. Warszawska 11 
          26-340 Drzewica 
 

Lokalizacja: 
 
 
 
 
 

 
2. Ujęcie Wody w Strzyżowie 

             Strzyżów 17a 
      26-340 Drzewica 
        Lokalizacja: 
  

 

 

Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcia wody w Drzewicy wynoszą 120 m3/h, natomiast ujęcia 
w Strzyżowie – 100 m3 /h. 

Stawki opłat za wodę w 2019 r. wynosiły 2,88 zł + 8% VAT (3,11 zł brutto) za m3, natomiast miesięczna 
opłata abonamentowa na odbiorcę - 4,42 + 8% VAT (4,78 zł brutto). 

PGKiM w Drzewicy prowadzi systematycznie badania wody przeznaczonej do spożycia w zakresie 
parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i przeglądowym (zakres badań określa załącznik nr 5 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi). Harmonogram poboru prób i ich zakres corocznie ustalany jest wspólnie 
z Powiatową Inspekcją Sanitarną w Opocznie (PPIS), gdzie przekazywane są wyniki przeprowadzonych 
badań. Ponadto PPIS prowadzi badania wody zgodnie z własnym harmonogramem i zakresem badań.  

W 2019 roku nie stwierdzono przypadków pogorszenia jakości wody. Porównanie wyników badań 
jakości wody roku 2019 z wynikami z lat poprzednich pozwala na stwierdzenie, że jakość wody surowej 
i uzdatnionej się nie pogorszyła.   

Sieć kanalizacyjna 

W 2019 roku liczba czynnych przyłączy kanalizacyjnych wyniosła 2545 szt. fW 2019 r. wykonano 
37 nowych przyłączy kanalizacyjnych. Długość sieci wynosi w około 115,2 km.  Na terenie Gminy 
funkcjonuje jedna oczyszczalnia ścieków. Jest to oczyszczalnia ścieków w Drzewicy, zlokalizowana 
przy ul. Słowackiego 26. 

 
 

szerokość 
(hdd°mm'ss.s'') 

 długość 
(hdd°mm'ss.s'') 

E 20° 28’ 50’’ N 51° 32’ 08’’ 

szerokość 
(hdd°mm'ss.s'') 

 długość 
(hdd°mm'ss.s'') 

E 20° 27’ 00’’ N 51° 27’ 00’’ 
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Lokalizacja: 
 

szerokość 
(hdd°mm'ss.s'') 

 długość 
(hdd°mm'ss.s'') 

E 20° 29’ 38,11’’ N 51° 27’ 00,57’’ 

 

Przepustowość oczyszczalni ścieków w Drzewicy wynosi 934 m3 na dobę. Ilość ścieków oczyszczonych 
w 2019 roku wynosiła 297 604 m3. Cena za odbiór ścieków wynosiła 4,42 zł + 8 % VAT. 
    
Oczyszczalnia ścieków w Drzewicy to dwustopniowa mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków 
miejskich pracująca w technologii niskoobciążonego osadu czynnego z wykorzystaniem 
semiperiodycznych wielofunkcyjnych reaktorów biologicznych. Na jej potrzeby pracują 
62 przepompownie ścieków. W roku 2012 przeprowadzono inwestycję polegającą na objęciu 
newralgicznych przepompowni (24 szt.) systemem monitoringu, który pozwala szybko reagować 
na powstałe w przepompowniach awarie, a nawet zapobiegać ich powstawaniu. Przepompownie 
są systematycznie monitorowane i czyszczone, a także remontowane. Z uwagi na to, że armatura 
w części z nich wykonana jest z żeliwa lub stali nierdzewnej, na bieżąco prowadzone są gruntowne 
remonty polegająca na zastępowaniu elementów żeliwnych czy stalowych, elementami 
z wysokogatunkowej stali kwasoodpornej.  

 
 

 
Oczyszczalnia ścieków w Drzewicy, ul. Słowackiego 26 

Źródło: UM w Drzewicy 
 
Obecnie oczyszczalnia ścieków w Drzewicy pracuje na wysokich parametrach obciążenia 
hydraulicznego (duża ilość ścieków napływających w stosunku do przepustowości oczyszczalni). Mimo 
to systematyczne badania ścieków oczyszczonych prowadzonych przez PGKiM (raz w miesiącu) 
nie wykazały w roku 2019 przekroczenia dopuszczalnych parametrów określonych w pozwoleniu 
wodnoprawnym. 
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OŚWIETLENIE ULICZNE NA TERENIE GMINY DRZEWICA 

W wyniku modernizacji oświetlenia ulicznego przeprowadzonego w latach poprzednich na terenie 

Gminy Drzewica całkowicie wyeliminowano oświetlenie wykorzystujące oprawy rtęciowe, zastępując 

je energooszczędnymi oprawami sodowymi. Zastosowany nowy typ opraw charakteryzuje się 

mniejszym zużyciem energii elektrycznej, korzystniejszymi parametrami świetlnymi jak również są one 

bezpieczne dla środowiska.  

W roku 2019 na terenie Gminy realizowane były dobudowy nowych ciągów świetlnych.  

Wykonano niżej wymienione zadania:  

− budowa oświetlenia drogowego w m. Trzebina – odcinek o długości 852 m, montaż 18 lamp, 

− budowa oświetlenia ulicznego, ulica Rzeczna w Drzewicy – odcinek o długości 140 m, montaż 

4 lamp, 

− budowa oświetlenia ulicznego, ulica Hubala w Drzewicy – odcinek o długości 233 m, montaż 

6 lamp. 

Budowa nowych ciągów świetlnych realizowana była z wykorzystaniem nowoczesnych 

energooszczędnych opraw typu LED. 

Na terenie Gminy znajduje się 1399 lamp oświetlenia drogowego. Zadaniem Gminy jest również 

utrzymanie w sprawności całej sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Drzewica.  

 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 

w celu realizacji polityki ochrony środowiska nałożyła na wszystkie szczeble administracji 

samorządowej obowiązek opracowania programów ochrony środowiska.  

Celem przyjętego przez Radę Programu było osiągnięcie zrównoważonego rozwoju Gminy Drzewica 

poprzez poprawę stanu środowiska przyrodniczego, zachowanie jego istotnych walorów, utrzymanie 

ładu przestrzennego i rozwój infrastruktury ochrony środowiska. Program składa się z trzech części:  

1. diagnozy, 

2. uwarunkowań, 

3. strategii ochrony środowiska. 

Realizacja programu obejmuje następujący zakres: 

▪ ochrona jakości powietrza, 

▪ ochrona wód i powierzchni ziemi, 

▪ prawidłowa gospodarka odpadami, 

▪ ograniczenie akustycznych zagrożeń środowiska, 

▪ zapobieganie ponadnormatywnej emisji pól elektromagnetycznych, 

▪ monitoring podmiotów korzystających ze środowiska, 

▪ ochrona przyrody, 

▪ edukacja ekologiczna, 

▪ promocja walorów przyrodniczych i turystycznych gminy. 

 

 

Id: 4F1D4F8D-8B5E-4E37-A175-CC27BBAD8E9B. Podpisany Strona 85



Raport o stanie Gminy Drzewica za 2019 rok 

 

86 
 

GOSPODARKA ODPADAMI 

Gospodarka odpadami to szereg procesów związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem, nadzorem nad 

tego typu działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów 

oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami. 

Na terenie Gminy Drzewica wytwarzane są odpady komunalne głównie z sektorów: handlowego, 

publicznego oraz gospodarczego. 

Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy od właścicieli nieruchomości, 

zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drzewicy. Odpady 

z poszczególnych miejscowości z zabudowy jednorodzinnej odbierane są według ustalonego 

harmonogramu. 

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości w Gminie Drzewica jest następująca: 

a) odpady zmieszane komunalne - 2 razy w miesiącu od maja do września, w pozostałych 
miesiącach 1 raz w miesiącu, 

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło białe i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne, 
opakowania wielomateriałowe – 1 raz w miesiącu, 

c) popioły – w miesiącach od stycznia do kwietnia oraz od października do grudnia – 1 raz 
w miesiącu, w pozostałych miesiącach ze zmieszanymi komunalnymi, 

d) odpady biodegradowalne – 1 raz w miesiącu, 
e) pozostałe zbierane selektywnie – co najmniej 1 raz w roku. 

Na terenie Gminy rozstawionych jest blisko 20 tzw. gniazd z pojemnikami (dzwonami) służącymi 
do selektywnej zbiórki odpadów. W skład „gniazda” wchodzą pojemniki: 

▪ niebieski – do segregacji papieru, 
▪ zielony – do szkła kolorowego, 
▪ biały – do szkła bezbarwnego, 
▪ siatkowy – do opakowań z tworzyw sztucznych + metalu + odpadów wielomateriałowych. 

W 2019 roku odpady zostały odebrane od 2677 właścicieli nieruchomości. Łączna masa zmieszanych 
odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Drzewica wynosiła 1605,073 Mg, co w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca daje 0,285 Mg odpadów. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosił 20,43%. 

Podział odpadów ze względu na ich rodzaj i zebraną ilość przedstawia poniższa tabela: 

INFORMACJA O ODEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH W ROKU 2019 

Kod odpadów Rodzaj odpadów 
Masa odebranych 

odpadów 
komunalnych[Mg] 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 48,00 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 235,70 

15 01 04 Opakowania z metali 20,387 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 83,400 

15 01 07 Opakowania ze szkła 53,200 
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16 01 03 Zużyte opony 20,117 

16 02 13* 

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 
0,0190 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 3,900 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 

01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne 

składniki 

3,860 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 

01 21,  

20 01 23, 20 01 35 

 
4,270 

ex 20 01 99 
Inne niewymienione frakcje zbierane w 

sposób selektywny - popioły 205,000 

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 65,000 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 830,700 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 31,520 

SUMA 1605,073 Mg 

Opracowanie własne 

Ponadto w Gminie Drzewica znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 
zlokalizowany k/oczyszczalni, ul. Słowackiego 26 w Drzewicy. Umożliwia on oddawanie następujących 
odpadów: 

 a)    makulatury (papier i tektura) i opakowań wielomateriałowych (kartoniki po mleku i sokach, itp.), 

 b)    szkła białego i kolorowego oddzielnie, 

 c)    plastików (tworzywa sztuczne) i metale, 

 d)    odpadów biodegradowalnych, 

 e)    zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

 f)     popiołu, 

 g)    odpadów niebezpiecznych. 

PSZOK czynny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz  
w sobotę w godzinach od 10:00 do 15:00. 
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Masa odpadów odebranych z PSZOKu w 2019 r. wynosiła 40 Mg. Podział odpadów ze względu na ich 

rodzaj i zebraną ilość przedstawia poniższa tabela: 

Adres punktu 
Kod 

odpadów 
Rodzaj 

odpadów 

Masa zebranych 
odpadów 

komunalnych 
przekazanych  

do 
zagospodarowania 

[Mg] 

Nazwa 
instalacji,  

do której zostały 
przekazane odpady 

komunalne  

PSZOK 

ul. Słowackiego 26, 

26-340 Drzewica 
 

15 01 01  

Opakowania z 

papieru i 

tektury  
10,000 

Zakład Usług 

Komunalnych HAK  

St. Burczyński , ul. 

Próchnika 25, 97-300 

Piotrków Trybunalski 

PSZOK 

ul. Słowackiego 26, 

26-340 Drzewica 
 

15 01 02 

Opakowania z 

tworzyw 

sztucznych  
14,000 

Zakład Usług 

Komunalnych HAK  

St. Burczyński , ul. 

Próchnika 25, 97-300 

Piotrków Trybunalski 

PSZOK 

ul. Słowackiego 26, 

26-340 Drzewica 
 

15 01 07 
Opakowania ze 

szkła  16,000 

Zakład Usług 

Komunalnych HAK  

St. Burczyński , ul. 

Próchnika 25, 97-300 

Piotrków Trybunalski 

SUMA 40,000 

Opracowanie własne 

Selektywna zbiórka odpadów jest podstawowym elementem racjonalnej gospodarki odpadami. 

Pozwala na wtórne wykorzystanie materiałów, przyczyniając się tym do ochrony otaczającego 

środowiska.  

 

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

W 2015 roku Rada Gminy i Miasta w Drzewicy Uchwałą nr XII/99/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. 
przyjęła „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Drzewica na lata 2015-2032”. 
 
W ramach programu przeprowadzono szczegółową inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. 
Zgodnie z danymi z inwentaryzacji, w Gminie Drzewica oszacowano masę wyrobów azbestowych 
na 7.275,127 Mg. 
 
Do końca 2019 r. zutylizowano 597,58 Mg azbestu, co stanowi 8,21 % wszystkich wyrobów 
azbestowych w Gminie. 
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W 2019 roku odebrano azbest od 69 mieszkańców Gminy, o łącznej masie 154,99 Mg, na kwotę 
37 886,94 zł (9.039,10 zł stanowiły środki własne, natomiast 45.195,00 zł pozyskano z WFOŚiGW 
w Łodzi). 
 
Nabór wniosków o odbiór i unieszkodliwienie odpadów azbestowych zalegających na posesjach, 
prowadzony jest w sposób ciągły, zgodnie z przyjętym przez gminę regulaminem. 
 
Masę odpadów azbestowych, zebranych w latach 2016-2019 przedstawia poniższy wykres: 

  

 

Opracowanie własne 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI 

Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt rada gminy, corocznie 

do 31 marca, ma obowiązek określić w drodze uchwały, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Celem programu jest: 

1) zapewnienie opieki nad zwierzętami z terenu Gminy; 

2) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt; 

3) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.  
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Program realizowany jest z funduszy gminy. W 2019 roku środki przeznaczone na działalność związaną 

z programem wynosiły około 190.000,00 zł, w tym m.in.:  

1) hotelowanie zwierząt w schronisku w Łodzi (44 psy) – 139 000,00 zł; 

2) opieka weterynaryjna sprawowana nad kotami wolno żyjącymi oraz zabiegi usypiania ślepych 

miotów - 5 000,00 zł; 

3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt bezdomnych - 5 000,00 zł; 

4) dokarmianie kotów wolno żyjących - 3 000,00 zł; 

5) sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących - 7 000, 00 zł. 

W celu kontrolowania rozmnażania psów i kotów na terenie gminy, dokonano 26 kastracji i sterylizacji 

zwierząt zarówno odłowionych, jak i właścicielskich na łączną kwotę 5,598 zł. Dodatkowo dokonano 

kastracji wolnożyjących 20 szt. kotów na kwotę 3,280zł. Dokonano 4 eutanazji psów na kwotę 400 zł. 

Przeprowadzono 25 zabiegów chirurgicznych (szycia i opatrywania ran) u zwierząt powypadkowych 

zarówno właścicielskich jak i wolnożyjących na kwotę 3.280 zł. Dodatkowo w 2019 r.   zakupiono karmę 

na łączną kwotę 20618.62 zł.  

Z przeprowadzonych zbiórek w 2019r.  przez zaprzyjaźnione schroniska i fundacje zostało przekazane 

do przytuliska 450 kg karmy suchej.  

 

PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 

1. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Drzewica poprzez wymianę indywidualnych źródeł 

ciepła – realizowane w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – Edycja II” 

Zakres rzeczowy obejmował likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym poprzez 
wymianę istniejących nie ekologicznych kotłów na kotły ekologiczne zasilane gazem, biomasą, olejem 
opałowym, prądem lub ekogroszkiem.  
W projekcie wzięło udział 158 uczestników – był to największy projekt realizowany   
w województwie łódzkim w tej edycji. 
Całkowity koszt zadania: 2.955.077,21 zł 
Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi wyniosło: 1.416.249,00 zł. 
Okres realizacji: IV kwartał 2018 – III kwartał 2019. 
 

2. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Werówka” 
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę budynku wolnostojącego, parterowego, 
nie podpiwniczonego bez poddasza, powierzchnia zabudowy – 182,10 m2, powierzchnia użytkowa 
151,04 m2 ,kubatura – 765,80 m3. 
Będzie to najnowocześniejsza świetlica wiejska na terenie Gminy Drzewica, warunki udziału 
w konkursie wymusiły zastosowanie niestandardowego w tego typu obiektach wyposażenia 
tj. instalacji fotowoltaicznej, gazowej, klimatyzacji. 
Całkowita wartość zadania: 723.750,01 zł 
Dofinasowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020   
w wysokości: 455.000,00 zł 
Termin realizacji: 03.08.2020r. 
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3. „Przebudowa drogi gminnej w kierunku PKP (w Idzikowicach)”   

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi 
gminnej o szerokości jezdni 5m, długości 901 mb. 
Szczegółowy zakres zadania: 
- mechaniczne czyszczenie i skropienie emulsja nawierzchni bitumicznej – 4730 m2, 
- wykonanie warstwy wyrównawczej AC16W w ilości 100 kg/m2, 
- wykonanie warstwy ścieralnej AC 11S gr. 4 cm – 4550 m2, 
- wykonanie poboczy o szer. 0,75 m, 
- demontaż starych i montaż nowych znaków drogowych, 
- przełożenie kostki brukowej – 18 m2. 
Całkowity koszt zadania: 288.560,44 zł 
Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło: 238.922,00 zł. 
Okres realizacji: III kwartał – IV kwartał 2019. 
 

4. „Przebudowa ulicy Stawowej w Drzewicy”  
 
Zakres rzeczowy obejmował wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej 
o zmiennej szerokości jezdni od 5 do 6,9m , długości ca 420 mb, przebudową chodników i zjazdów 
indywidualnych do posesji oraz stanowisk postojowych przy Domu Pomocy Społecznej. 
 
Szczegółowy zakres zadania: 

− frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej – 2.234 m2, 

− ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej – 949 m2, 

− rozebranie krawężników – 435,6 m, 

− mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją nawierzchni bitumicznej – 3134,5 m2, 

− wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm - 3134,5 m2, 

− montaż krawężników 15x 30 – 456 m i 20x25 – 86,9 m, 

− montaż obrzeży 30x8 – 156,3 m, 

− wykonanie chodników z kostki brukowej gr. 8 cm – 851,13 m2, 

− wykonanie zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm – 187,14 m2, 

− wykonanie parkingów z kostki rzędowej ciętej 15x32x12 – 74,46 m2, 

− demontaż starych i montaż nowych znaków drogowych, 

− wykonanie oznakowania poziomego. 
Całkowity koszt zadania: 554.816,62 zł. 
Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło: 460.612,00 zł. 
Okres realizacji: III kwartał – IV kwartał 2019. 
 

5. Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Drzewica 
 

Gmina Drzewica zrealizowała projekt grantowy pt. „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA 
KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO” – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy 
Drzewica współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 
Celem głównym projektu było podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców, 
niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych 
i rekreacyjnych poprzez organizację szkoleń edukacyjnych. 
W projekcie uczestniczyło 268 mieszkańców z terenu Gminy Drzewica. Szkolenia odbywały się 
w świetlicach wiejskich, szkołach podstawowych, Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy, 
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Urzędzie Miejskim w Drzewicy. Uczestnikami szkoleń byli członkowie lokalnych stowarzyszeń, tj.: 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Drzewicy, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Drzewicy, 
Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna Dłoń”, a także uczestnicy lokalnych instytucji, tj.: Warsztat 
Terapii Zajęciowej, Dzienny Dom Senior+. Łącznie zorganizowano 24 szkolenia. 
Uczestnicy projektu brali udział w modułach szkoleniowych: 

• Rodzic w Internecie; 

• Mój biznes w sieci; 

• Moje finanse i transakcje w sieci; 

• Działam w sieciach społecznościowych; 

• Rolnik w sieci; 

• Kultura w sieci. 
Uczestnicy szkoleń nabyli umiejętności informacyjne, komunikacyjne oraz umiejętności korzystania z 
usług publicznych w sieci. 
W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy niezbędny do przeprowadzenia szkoleń. 
Udział w szkoleniach był bezpłatny. 
 

6. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Giełzów 

 

Zadanie polegało na dostawie i montażu elementów siłowni zewnętrznej oraz budowie nawierzchni 

pod poszczególnymi elementami siłowni zewnętrznej. 

Zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej: 

• Twister – urządzenie do ćwiczeń mięśni brzucha i pleców; 

• Narciarz – urządzenie do ćwiczeń mięśni nóg, rąk i pleców;  

• Jeździec – urządzenie do ćwiczeń mięśni nóg, pleców, brzucha i klatki piersiowej; 

• Biegacz – urządzenie do ćwiczeń mięśni nóg, brzucha i pleców. 

Ułożono nawierzchnię z kostki brukowej – 16 m2. 

Wartość zadania: 14.354,59 zł 

Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego – 4.800,00 zł.  

Rok realizacji – 2019. 

7. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Trzebina 

Zadanie polegało na dostawie i montażu elementów siłowni zewnętrznej oraz budowie nawierzchni 

pod poszczególnymi elementami siłowni zewnętrznej. 

      Zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej: 

• Twister; 

• Narciarz; 

• Jeździec; 

• Biegacz; 

• Wioślarz; 

• Koła TAI CHI ; 

• Ławka z rowerkiem; 

• Tablica informacyjna. 

Ułożono nawierzchnię z kostki brukowej – 32 m2. 
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Wartość zadania: 29.681,38 zł. 

Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego – 10.000,00 zł.  

Rok realizacji – 2019. 

8. Budowa ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Żardki 

Zadanie obejmuje budowę ogrodzenia: wykonano 2 odcinki ogrodzenia o długości 52 mb każdy, w tym: 

zabetonowanie ocynkowanych słupów stalowych o wysokości 4m licząc od poziomu gruntu, 

rozstawienie słupów w odległości 5m, rozciągnięcie   siatki z polipropylenu o łącznej powierzchni 

416m2. 

Wartość zadania: 18.204,00 zł 

Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego – 5.929,04 zł.  

Rok realizacji – 2019. 

 

POLITYKA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

 

PLACÓWKI MEDYCZNE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE GMINY 

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowe Miasto nad Pilicą  
Przychodnia Rejonowa w Drzewicy  
ul. Stawowa 27, 26 – 340 Drzewica 
 

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
„Przychodnia Rodzinna DOM-MED” 
Jelnia 1, 26-340 Drzewica 
 

3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
„Przychodnia Rodzinna DOM-MED” Filia w Radzicach Dużych 
Radzice Duże 124, 26-340 Drzewica 

 

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE I ZDROWOTNE 

W roku 2019 realizowane były na terenie Gminy programy zdrowotne dla uczniów klas I i klas IV szkół 

podstawowych z terenu Gminy Drzewica (realizacja programu 2019 – 2021). 

Klasy I objęte były „Programem profilaktyki wykrywania wad słuchu i wzroku wśród uczniów klas I 

szkół podstawowych z terenu Gminy Drzewica”. Badaniem objęto 91 uczniów. Koszt w 2019 r. 

wyniósł: 6.370 zł 

Klasy IV - „Programem profilaktyki wad postawy dla uczniów klas IV z terenu Gminy Drzewica”. 

Badaniami objęto 67 uczniów. Koszt w 2019 roku wyniósł: 4.690 zł. 
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Programy realizowane były w 2 etapach: 

I ETAP – Kampania informacyjna skierowana do rodziców i opiekunów prawnych dzieci. Spotkania 

odbywały się w każdej szkole. 

II ETAP - Badania specjalistyczne przeprowadzone były przez NZOZ VITA- MED s.c. w Opocznie, który 

został wyłoniony w drodze konkursu. 

Dzieci dowożone były autokarem do w/w placówki, aby badania przeprowadzone zostały 

w specjalistycznych gabinetach wyposażonych w odpowiedni sprzęt medyczny.  

Analizując wyniki badań możemy stwierdzić, że badania te pozwoliły na wykrycie pewnych 

nieprawidłowości i zalecenia wskazywały: 

− kontrola w poradni okulistycznej - 16 osób; 

− wymagane stałe konsultacje okulistyczne – 4 osoby; 

− konsultacja w poradni ortopedii dziecięcej – 4 osoby; 

− konsultacja w poradni rehabilitacji leczniczej – 21 osób; 

− zlecone wkładki ortopedyczne – 13 osób;  

− zlecone pływanie – 1 osoba. 

 

 

 Opracowanie własne. 

W 2019 r. była również przeprowadzona VI edycja akcji profilaktycznej z zakresu profilaktyki zdrowotnej 

gruczołu krokowego (prostaty) u mężczyzn. W tej edycji chętni mieli możliwość skorzystania z badań 

w jednym z dwóch terminów w Przychodni Rejonowej w Drzewicy oraz Przychodni Rodzinnej DOM-MED 

75

16

4

21

4

13 1

ZALECENIA 

 dzieci niewymagające konsultacji

kontrola w poradni okulistycznej

stała konsultacja okulistyczna

konsultacja w poradni rehabilitacji
leczniczej

kontrola w poradni ortopedycznej

zlecone wkładki ortopedyczne

zlecone pływanie
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w Jelni. Programem zostali objęci mężczyźni w przedziale wiekowym 50 – 69 lat. Z bezpłatnego udziału 

w badaniu skorzystało 53 mieszkańców Gminy Drzewica – koszt realizacji akcji – 4.240,00 zł. 

PROGRAM WSPIERANIA RODZINY  

Zadania z zakresu wspierania rodziny realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 998 z późn. zm.). Zarządzeniem 

Nr 07/2012 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 27.02.2012 roku wyznaczono Miejsko-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy jako podmiot właściwy dla realizacji zadania z zakresu 

administracji publicznej dotyczącego wspierania rodzin, o którym mowa w ustawie o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. Uchwałą Nr XVII/138/2016 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 

27 kwietnia 2016r. przyjęto Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 w Gminie 

Drzewica, natomiast 22 stycznia 2019r. Uchwałą Nr III/30/2019 przyjęto nowy Program na lata 2019-

2021, który jest kontynuacją działań podjętych w ramach realizacji Programu na lata 2016-2018. 

Głównym celem Programu jest wsparcie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo– wychowawczych. 

 Realizacja celu głównego odbywa się poprzez działania w następujących obszarach: 

1. podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rodziny; 

2. wsparcie materialne rodzin ubogich z dziećmi zagrożonych bezradnością; 

3. wspieranie rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo w rozwiązywaniu ich 

problemów życiowych oraz wzmocnienie i wyzwalanie zasobów tkwiących w rodzinach. 

Na terenie Gminy Drzewica istnieje szereg instytucji działających na rzecz wspierania dzieci, młodzieży 

i rodzin. Wśród nich należy wymienić: 

− szkoły, przedszkola, Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną, 

− Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

− Posterunek Policji, 

− Regionalne Centrum Kultury, kluby sportowe, 

− placówki służby zdrowia, 

− świetlice, 

− organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się pomocą dziecku i rodzinie. 

Do zadań własnych gminy w myśl art. 176 wspomnianej na wstępie ustawy należy: 

1) opracowanie i realizacja 3- letnich gminnych programów wspierania rodziny; 

2)  tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny; 
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3)  tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego 

oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - 

wychowawczych przez: 

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny 

oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa, 

b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających, 

c)  prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci; 

4) finansowanie: 

a) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 

b) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2, 

ponoszonych przez rodziny wspierające; 

5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce 

opiekuńczo - wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub 

interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; 

6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo - finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz 

przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem 

systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3; 

7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy w roku 2019 zapewnił rodzinom 

przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej wsparcie w formie 

asystenta rodziny. Asystent rodziny zatrudniony był na pełny etat w okresie od 01.01.2019 r. 

do 31.12.2019 r. w ramach „Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2019". 

Wsparciem objętych zostało 16 rodzin, w których wychowuje się 35 dzieci. Trzy rodziny zgłoszone 

zostały przez Sąd Rejonowy w Opocznie Wydział Rodzinny i Nieletnich, 1 rodzina zgłoszona została 

przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim. Pozostałe rodziny zgłoszone zostały przez 

pracowników socjalnych MGOPS w Drzewicy.  

Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, 

która umożliwi jej wychowywanie dzieci. Jego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia 

dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie. Elastyczny 

i zadaniowy czas pracy asystenta rodziny służyć ma realnym potrzebom i rytmowi życia rodziny. Rola 

asystenta rodzinnego polega na aktywnym wspieraniu rodziny wychowującej dzieci, w której mają 
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miejsce problemy trudne do pokonania samodzielnie przez tę rodzinę. Asystent rodziny w swojej pracy 

korzysta z pomocy osób reprezentujących instytucje i służby zainteresowane rozwiązaniem problemu 

danej rodziny (szkoła, sąd, policja, służba zdrowia, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, itp.). 

Rodziny przeżywające trudności mają również zapewnioną pomoc terapeutyczną i dostęp 

do specjalistycznego poradnictwa. 18 osób skorzystało z pomocy doradcy rodzinnego, który przyjeżdża 

z PCPR w Opocznie i jest u nas 1 raz w miesiącu. Natomiast większość naszych mieszkańców korzysta 

z pomocy specjalistów i terapeutów, którzy przyjmują w Zespole Interwencji Kryzysowej przy PCPR 

w Opocznie. Z tej pomocy skorzystało 26 osób. Gdy dochodzi do sytuacji, w której rodzice zostają 

trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub władza rodzicielska zostaje ograniczona, sąd 

postanawia o objęciu rodziny nadzorem kuratora lub ustanowieniu nad dzieckiem opieki zastępczej 

i umieszczeniu poza rodziną biologiczną.  

Tabela. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych z terenu Gminy Drzewica  

Forma pieczy 

zastępczej 

Liczba dzieci z terenu 

Gminy przebywających 

w 2019 r. w pieczy 

zastępczej 

Liczba dzieci z terenu 

Gminy umieszczonych 

w 2019 r. w pieczy 

zastępczej 

Sytuacja prawna dzieci  

rodzinna  12 4 tymczasowe umieszczenie 

w pieczy zastępczej 

instytucjonalna 0 0 0 

Opracowanie własne. 

Na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny gmina Drzewica w 2019 roku wydatkowała ogółem 

środki finansowe w kwocie 69.280,12 zł, w tym: 

▪ koszty wynagrodzenia asystenta rodziny 34.265,41 zł, 

− w tym dotacja celowa 15.674,90 zł, 

▪ pokryto częściowe koszty pobytu 12 dzieci w rodzinach zastępczych, koszty te wyniosły 

35.014,71 zł. 

Główne przyczyny umieszczania dzieci w pieczy zastępczej to: 

− bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i niezaradność życiowa, 

− alkoholizm rodziców (lub jednego z nich), 
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− choroby. 

Głównym celem Programu wspierania rodziny była pomoc dla rodzin zamieszkujących na terenie 

Gminy Drzewica w stwarzaniu optymalnych warunków do wychowywania dzieci w środowisku rodziny 

biologicznej oraz wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków 

opiekuńczo- wychowawczych. Cel ten został zrealizowany poprzez wsparcie materialne ubogich rodzin 

z dziećmi zagrożonych bezradnością, poprzez działania profilaktyczne i edukacyjne na rzecz rodziny, 

a przede wszystkim poprzez wspieranie rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo 

w rozwiązywaniu ich problemów życiowych przez pracę asystenta rodziny, który swoją pomocą 

obejmował w 2019 roku 16 rodzin dysfunkcyjnych. 

Realizacja zadań wynikających z Programu pozwoliła na: 

• wzmocnienie więzi rodzinnych w rodzinach mających problemy wychowawcze, 

• współpracę z podmiotami pomocy społecznej, 

• poprawę funkcjonowania rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. 

Niezbędne potrzeby związane z realizacją zadań wspierania rodziny na rok 2019, to przede 

wszystkim: 

• dalsze zatrudnienie asystenta rodziny, którego zadaniem będzie wzmocnienie rodziny 

dysfunkcyjnej poprzez prowadzenie systematycznej i bezpośredniej pracy z rodziną, 

aby utrzymać dzieci w ich naturalnym środowisku, 

• zapewnienie środków finansowych na szkolenie dla asystenta, 

• zapewnienie środków finansowych na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w pieczy 

zastępczej, 

• dalsza współpraca pomiędzy instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny 

(szkoły, przedszkola, Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd, Policja, organizacje pozarządowe). 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

to zadanie wynikające z art. 6 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie (Dz. U. z 2005 r., Nr 180 poz. 1493). Gminny Program został uchwalony 

Uchwałą Nr XXIV/191/2016 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy dnia 29 grudnia 2016 roku na lata 2017-

2020. 
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Głównym celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez spójne działanie 

wszystkich służb oraz zminimalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia aktów przemocy. 

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz 

niektórych innych ustaw wprowadziła obowiązek tworzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, który 

stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym 

obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb. Na terenie Gminy 

Drzewica Zespół Interdyscyplinarny został powołany przez Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy 

Zarządzeniem nr 73/11 z dnia 24.10.2011 r. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Policji, Sądu 

Rejonowego w Opocznie, placówek oświatowych (wszystkich szkół), placówek służby zdrowia, Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacji 

pozarządowych oraz pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie. Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego 

zapewnia Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy.  

Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy w szczególności w formie: 

1. Poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego 

i rodzinnego. 

2. Interwencji kryzysowej i wsparcia. 

3. Ochrony przed dalszym krzywdzeniem przez uniemożliwienie osobom stosującym 

przemoc, korzystania ze wspólnie zajmowanego lokalu. 

4. Zapewnienia osobie dotkniętej przemocą bezpiecznego schronienia w specjalistycznym 

ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. 

W roku 2019 odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. W danym okresie do Zespołu 

Interdyscyplinarnego wpłynęło ogółem 27 Niebieskich Kart cz. A, z czego 25 kart złożyła Policja, 

2 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W 5 rodzinach karty założone były 2 - 3 krotnie. 

W analizowanym okresie powołane zostały 4 grupy robocze, które przypisane są odpowiednim 

miejscowościom. Ich zadaniem jest opracowanie planu działania z daną rodziną, podejmowanie 

różnorodnych działań na rzecz ofiar przemocy oraz prowadzenie rozmów, nakłanianie do terapii 

w Poradni Leczenia Uzależnień- dotyczące działań prowadzonych ze sprawcą przemocy. Członkowie 

grup roboczych decydują o kontynuowaniu bądź zamknięciu procedury Niebieskiej Karty.  

W analizowanym okresie odbyło się 45 spotkań grup roboczych.  

W wyniku przeprowadzonych rozmów zarówno ze sprawcami przemocy jak i ofiarami, do GKRPA 

w roku 2019 skierowano 6 osób zaś z pomocy terapeuty rodziny skorzystało 18 osób. W ramach 

zadania publicznego „Zwiększenie zakresu skuteczności pomocy specjalistycznej w formie działań 
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wspierających dla osób pokrzywdzonych w wyniku przemocy” realizowanego przez Drzewickie 

Centrum Wolontariatu z pomocy psychologa skorzystało 25 osób. Były to zarówno spotkania grupowe 

jak i indywidualne dla każdej osoby.  

Na posiedzeniach grup roboczych podjęto również decyzję o zakończeniu procedury Niebieskie Karty 

wobec stwierdzenia ustania przemocy w rodzinie - zakończono 43 karty, były to karty zarówno z roku 

2017 (5 kart), 2018 (17) i 2019 (21 kart). 

W ramach procedury Niebieskie Karty Zespół: 

− wszczynał postępowanie w procedurze, tj. zaznajomienie z aktami sprawy, opracowanie planu 

działania; 

− kontaktowano się i zapraszano na rozmowy osoby, co do których istniało podejrzenie, że są 

ofiarami przemocy, oferowano pomoc lub wskazywano możliwości uzyskania pomocy; 

− w czasie spotkań grup roboczych prowadzone są rozmowy również z osobami, co do których 

istnieje podejrzenie, że są sprawcami przemocy w rodzinie,  

− każdej rodzinie złożono wizytę celem sprawdzenia sytuacji, rodziny te są również często 

odwiedzane przez dzielnicowych; 

− oferowano również pomoc czy uczestnictwo w terapii; 

− udzielano pomocy psychologicznej, prawnej, poradnictwa. 

Na potrzeby zespołu wydatkowano kwotę 3.838,89 zł. 

LICZBY OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE WSPARCIA MGOPS W DRZEWICY 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy jest realizatorem pomocy 

społecznej na terenie Gminy Drzewica. Pomocy udziela się w oparciu o wywiad środowiskowy 

przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania.  
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Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku 

realizował następujące świadczenia: 

Tabela: Udzielone świadczenia w 2019 roku 

Forma pomocy 

Liczba osób, 
którym 
przyznano 
decyzją 
świadczenia 

Liczb 

świadczeń 

 

Kwota 

świadczeń 

w zł. 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinie 

RAZEM 363 x  307.008  302 681 

ZASIŁEK STALY OGÓŁEM 20 219 120.962 20 23 

W tym przyznane dla osoby: 

samotnie gospodarującej 

18 195 113.773 18 18 

pozostającej w rodzinie 2 24 7.189 2 5 

ZASIŁKI OKRESOWE OGÓŁEM 39 111 37.625 39 85 

W tym przyznane z powodu: 

bezrobocia 

32 83 27.261 32 64 

długotrwałej choroby 1 2 965 1 4 

niepełnosprawności 10 26 9.399 10 24 

POSIŁEK 167 19735 40.462 92 384 

USŁUGI OPIEKUŃCZE OGÓŁEM 31 4560 39.819 31 37 

ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE 

OGÓŁEM 

165 x 68.140 160 363 

W tym: zasiłki specjalne celowe 58 98 26.580 58 126 

PRACA SOCJALNA  x x x 168 412 

Odpłatność gminy za pobyt w 

domu pomocy społecznej 

9 98 219.762 9 9 

Opracowanie własne 
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Opracowanie własne 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r., art.7 o pomocy społecznej, prawo do świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego 

z powodów: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub 

ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych oraz prowadzenia gospodarstwa domowego, 

zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w przystosowaniu do życia 

po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji 

kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

Tabela: Powody przyznania pomocy w 2019 roku 

Powód przyznania 

 

Liczba rodzin Liczba osób w 

rodzinach 

UBÓSTWO 55 139 

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTAWA 26 124 

W tym: wielodzietność  12 70 

BEZROBOCIE 119 327 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 67 147 

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 84 169 

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK. – 
WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA 
GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

24 69 

W tym; rodziny niepełne 10 24 

20
39

92

31

160

168

9

Liczba rodzin korzystających z pomocy

 zasiłek stały

 zasiłek okresowy

posiłek

usługi opiekuńcze

zasiłki celowe

praca socjalna

odpłatność za pobyt w DPS

Id: 4F1D4F8D-8B5E-4E37-A175-CC27BBAD8E9B. Podpisany Strona 102



Raport o stanie Gminy Drzewica za 2019 rok 

 

103 
 

PRZEMOC W RODZINIE 2 8 

ALKOHOLIZM 2 2 

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO 
ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO 

2 2 

ZDARZENIE LOSOWE 3 8 

Opracowanie własne 

 

Opracowanie własne 

Ponadto Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone gminie z zakresu: 

świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego „500+”, świadczenia 

„Dobry Start”, Karty Dużej Rodziny, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, 

stypendiów i zasiłków szkolnych. Poniższa tabela przedstawia środki wydatkowane w ramach 

świadczeń rodzinnych 

 

 

 

 

 

 

 

55

26

119
67

84

24

2 223

Liczba rodzin

ubóstwo

potrzeba ochrony macierzyństwa

bezrobocie

niepełnosprawność

długotrwała lub ciężka choroba

bezradność

przemoc w rodzinie

alkoholizm

zwolnienie z zakładu karnego
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Tabela: Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  

l.p. Wyszczególnienie Realizacja świadczeń w roku bieżącym Razem 

wykorzystan

a dotacja Liczba 

osób 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

wypłaconych 

świadczeń 

1 zasiłek rodzinny  
1125 1104 11021 1.226.463,13 1.226.463,13 

2 dodatek z tytułu opieki 

nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu 

wychowawczego 

50 x 364 133.933,32 189. 869,79 

3 dodatek z tytułu 

urodzenia dziecka 

53 x 75 49.048,86 49.048,86 

4 dodatek z tytułu 

samotnego 

wychowywania dziecka 

51 x 515 92.935,34 92.935,34 

5 dodatek z tytułu 

kształcenia i rehabilitacji 

dziecka 

niepełnosprawnego 

54 x 398 41.384,86 41.384,86 

6 dodatek z tytułu 

rozpoczęcia roku 

szkolnego 

634 x 1353 58.710,02 58.710,02 

7 dodatek z tytułu 

podjęcia przez dziecko 

nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania 

215 x 1379 90.946,27 90.946,27 

8 dodatek z tytułu 

wychowywania dziecka 

w rodzinie wielodzietnej 

150 x 1595 140.989,44 140.989,44 

9 jednorazowa zapomoga 

z tytułu urodzenia się 

dziecka 

91 x 91 91 000,00 91 000,00 

10 świadczenie 

rodzicielskie 

44 x 343 314.037,90 314.037,90 

11 zasiłek pielęgnacyjny 281 x 3093 586.120,06 586.120,06 
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12 świadczenie 

pielęgnacyjne 

37 x 389 615.510,00 615.510,00 

13 specjalny zasiłek 

opiekuńczy 

62 x 581 353.718,50 353.718,50 

14 jednorazowe 

świadczenie za "za 

życiem" 

2 2 2 8.000,00 8.000,00 

15 składki na 

ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe 

opłacone za osoby 

pobierające świadczenie 

pielęgnacyjne 

21 x 223 92.091,55 

 

92.091,55 

16 składki na 

ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe 

opłacone za osoby 

pobierające specjalny 

zasiłek opiekuńczy 

56 x 447 74.711,58 74.711,58 

17 koszty obsługi ustawy 

o świadczeniach 

rodzinnych  

x x x 113.043,78 113.043,78 

18 zasiłek dla opiekuna 2 2 20 11.780,00 11.780,00 

19 składki na 

ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe 

opłacone za osoby 

pobierające zasiłek dla 

opiekuna 

0 x 0 0 0 

20 koszty obsługi ustawy o 

ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów 

x  x x  353,40 353,40 

21 świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego  

49 37 520 204.128,22 204.128,22 

22 koszty obsługi ustawy o 

pomocy osobom 

uprawnionym do 

alimentów 

x  x x  6 .123,85 6.123,85 

23 Ogółem  4.305.030,08 

Opracowanie własne. 
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Ponadto w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku Ośrodek wypłacił świadczenia wychowawcze 

„500+” dla 1883 dzieci, na kwotę 9.221.227,70 zł oraz świadczenia „Dobry Start” dla 1294 dzieci na 

kwotę 388.200,00 złotych. W 2019 r. 183 rodzinom przyznano Karty Dużej Rodziny, z tego 39 nowym 

rodzinom wielodzietnym, 144 rodzinom, które miały kiedyś co najmniej 3 dzieci, 6 nowym członkom 

rodziny, 20 osobom przedłużono ważność karty, 1 duplikat, przyznano 33 aplikacje Karty Dużej 

Rodziny. Od dnia wejścia w życie ustawy o Karcie Dużej Rodziny (tj. od 2014 roku) wydano około 1100 

KDR. 

MGOPS realizuje również zadania z funduszu alimentacyjnego. W 2019 roku wydatkowano kwotę 

204.129,00 zł dla 42 osób. Wpływy od dłużników alimentacyjnych to kwota 111.767,76 zł.  Liczba 

dłużników alimentacyjnych w gminie wynosi 69 osób (z czego 38 osób spłaca zaległości w tym12 osób 

z lat ubiegłych). W ramach ustawy o świadczeniu wychowawczym i o świadczeniach rodzinnych 

współpracujemy z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w Łodzi, prowadzimy postępowania dotyczące 

koordynacji systemu zabezpieczeń społecznych. W 2019 r. przeprowadzono 34 takie postępowania 

z czego 25 postępowań dotyczyło świadczenia wychowawczego i 9 świadczeń rodzinnych. Realizujemy 

również zadania dotyczące dodatków mieszkaniowych. W 2019 roku przyznano dodatki mieszkaniowe 

na kwotę 36.772 zł. dla 27 rodzin. Dla osób uprawnionych do dodatku mieszkaniowego wypłacany był 

również zryczałtowany dodatek energetyczny. Z tej pomocy skorzystało 12 rodzin na ogólną kwotę – 

1.170,00 zł. MGOPS w Drzewicy zajmuje się również przyznawaniem pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Drzewica (stypendia szkolne). W tym okresie zostało wypłacone 

stypendium szkolne dla 133 uczniów na łączną kwotę 120.339,00 zł. oraz 1 zasiłek szkolny na kwotę 

1240,00 zł. 

Poza wymienionymi świadczeniami pracownicy Ośrodka świadczą pracę socjalną skierowaną na pomoc 

osobom czy rodzinom we wzmacnianiu i częściowym odzyskaniu przez nich zdolności 

do funkcjonowania w środowisku poprzez poradnictwo czy pośrednictwo w załatwianiu spraw 

bytowych, z którymi niejednokrotnie klienci Ośrodka nie mogli się sami uporać. Jest to głównie: 

− pomoc przy kompletowaniu dokumentów do różnych instytucji, 

− pomoc informacyjno – doradcza we wszelkich koniecznych sytuacjach, 

− pomoc w wypełnianiu różnego rodzaju druków,  

− pisanie pism, podań, wniosków do różnych instytucji, głównie do sądu, ZUS-u, KRUS-u oraz 

o ustalenie stopnia niepełnosprawności do Starostwa Powiatowego, 

− pełnienie pośrednictwa pomiędzy klientem, a różnymi instytucjami, szczególnie w przypadku 

osób niezaradnych życiowo, 
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− motywowanie do leczenia odwykowego osób uzależnionych, 

− kierowanie wniosków na leczenie odwykowe do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

W ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” prowadzono dożywianie uczniów. 

W 7   szkołach i przedszkolu z pomocy w formie posiłków skorzystało 167 dzieci, koszt posiłków wyniósł 

– 40.462,00 zł, liczba wydanych posiłków - 19610. W ramach programu wypłacono również zasiłki 

celowe na żywność. Z tej formy pomocy skorzystało 100 rodzin co stanowi 235 osób w rodzinach 

na kwotę 30.510,00 zł. 

POLITYKA SENIORALNA 

Na terenie Gminy Drzewica w 2019 r. realizowane były następujące zadania skierowane dla osób 

starszych: 

1. Dzienny Dom Senior +   

Dzienny Dom „Senior+” w Drzewicy jest jednostką organizacyjną utworzoną na mocy Uchwały Rady 

Gminy i Miasta w Drzewicy Nr XLVI/346/2018 z dnia 14 listopada 2018 r., a swoją działalność rozpoczął 

z dniem 2 stycznia 2019 r. Celem działalności Dziennego Domu „Senior+” w Drzewicy jest 

przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych, rozwijanie ich sprawności psychofizycznej oraz 

właściwe wykorzystanie potencjałów wiedzy i umiejętności seniorów. Zadaniem Dziennego Domu jest 

wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu oraz prowadzenia w dalszym 

ciągu samodzielnego i satysfakcjonującego życia nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych. 

Placówka przeznaczona jest dla 25 osób w wieku 60+, działa od poniedziałku do piątku, zapewnia 

8-godzinną opiekę, gorący 2-daniowy obiad oraz dowóz.  

Kadra Dziennego Domu: kierownik, 2 terapeutów zajęciowych, opiekun osób starszych 0,5 etatu, 

główny księgowy 0,5 etatu, fizjoterapeuta. 

Kierownikiem placówki jest Pani Paulina Wołynkiewicz. 

Budżet Dziennego Domu w 2019 roku – 349 778,00zł. 

Terapia zajęciowa w Dziennym Domu „Senior+” w Drzewicy 

• muzykoterapia – słuchanie muzyki relaksacyjnej, śpiewanie piosenek, nauka piosenek, nauka 

rytmiki (wystukiwanie i powtarzanie rytmu), stymulacja motoryki, 

• terapia teatralno-recytatorska – przygotowywanie przedstawień teatralnych, udział 

w konkursach literackich, teatralnych i aktorskich, inspirowanie do podejmowania prób 

własnej twórczości literackiej, wyjścia do kina, teatru i biblioteki, 
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                 Źródło: Dzienny Dom „Senior+” w Drzewicy 

• terapia świetlicowa – oglądanie telewizji, czytanie książek, przeglądanie kolorowych 

czasopism, układanie puzzli, projekcje filmów, 

• rehabilitacja usprawniająca dostosowana do możliwości i potrzeb seniorów i osób 

niepełnosprawnych, 

• terapia kulinarna – przygotowywanie prostych potraw, przygotowywanie poczęstunku na 

spotkania integracyjne oraz wycieczki, nauka oraz doskonalenie podstawowych zasad 

dotyczących nakrywania do stołu, poznawanie zasad prawidłowego żywienia, 

• arteterapia – wykorzystywanie sztuki plastycznej tj.: rysunek, malarstwo, wycinanki, 

kolorowanki, robótki na drutach, szydełkowanie, decoupage, haft matematyczny itp. 

                 

                 

 

Źródło: Dzienny Dom „Senior+” w Drzewicy 
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Działalność Dziennego Domu „Senior+” w Drzewicy w roku 2019 r. 

 

1. Spotkanie z policjantami z Posterunku Policji w Drzewicy – wykład na temat bezpieczeństwa 

seniorów. 

2. Udział seniorów w wydarzeniu kulturalnym w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy – 

XVI Diecezjalny Konkurs Pieśni i Poezji pod hasłem „Kocham moją ojczyznę”. 

3. Udział seniorów w II Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów Opoczno 2019 r. – wyróżnienie 

dla uczestnika DDS+. 

4. Warsztaty z robienia palm wielkanocnych prowadzone przez seniorów z Drzewickiego Centrum 

Wolontariatu „Ofiarna dłoń”. 

5. Uroczyste spotkanie Wielkanocne w DDS+ w Drzewicy.  

6. Udział w Spotkaniu Wielkanocnym dla osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych 

w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy. 

7. Włączenie się seniorów do akcji „Wielkie sprzątanie Drzewicy”. 

8. Szkolenie komputerowe pn. „Kultura w sieci” w ramach projektu pt. „E-aktywni Mieszkańcy 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego. 

9. Udział w obchodach Powiatowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych w Opocznie. 

10. Spotkanie z pielęgniarką – pogadanka na temat zdrowia seniorów. 

11. Warsztaty fotograficzne – Temat: Ekspozycja, ISO, Przysłona, Głębia ostrości. 

12. Udział seniorów w II Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób z niepełnosprawnością 

„Podkasana Muza” Drzewica 2019. 

13. Udział w warsztatach „Prawo spadkowe” realizowanych przez Forum 4 Czerwca w ramach 

projektu „Mądre życie Seniora”. 

14. Udział w I Pikniku Aktywizacyjno-Integracyjnym w Drzewicy. Spotkanie integracyjne 

z seniorami z placówek działających na rzecz osób starszych na terenie powiatu opoczyńskiego. 

15. Spotkanie integracyjne z seniorami z Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” - 

wspólne ognisko, biesiada. 

16. Pożegnanie i odprowadzenie drzewickiej grupy pielgrzymów na Jasną Górę. 

17. Wycieczka do Warszawy – zwiedzanie Świątyni Opatrzności Bożej, Muzeum Pałacu Króla Jana 

III w Wilanowie oraz Łazienek Królewskich, warsztaty z kaligrafii. 

18. Spotkanie integracyjne w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Miedznej Murowanej z seniorami 

z placówek Senior+ z powiatu opoczyńskiego. 

19. Udział w Dożynkach Gminnych w Radzicach Dużych – występ seniorów z DDS+, stoisko 

promocyjne. 

20. Wycieczka do Paradyża – zwiedzanie Sanktuarium Chrystusa Cierniem Koronowanego 

z przewodnikiem. 

21. Spotkanie integracyjne z seniorami z DDS+ w Przyłęku. 

22. Wyjazd na Wojewódzkie Dni Seniora 2019 w Piotrkowie Trybunalskim, występ seniorów 

z DDS+ w Drzewicy. 

23. Udział w warsztatach „Pierwsza pomoc przedmedyczna” realizowanych przez Forum 

4 Czerwca w ramach projektu „Mądre życie Seniora”. 

24. Wyjazd do Uniejowa na spotkanie integracyjne uczestników zadania publicznego „Mądre życie 

Seniora” – występ seniorów z DDS+ w Drzewicy. 

25. Udział w obchodach Wojewódzkich Dni Seniora w Teatrze Wielkim w Łodzi. 
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26. Wycieczka na Jasną Górę – obchody Dnia Papieskiego, udział we mszy świętej, zwiedzanie 

Sanktuarium. 

 

        
            Źródło: Dzienny Dom „Senior+” w Drzewicy 

27. Spotkanie integracyjne z seniorami w Białaczowie – IV rocznica powstania Domu Dziennego 

Pobytu Senior Wigor w Miedznej Drewnianej. 

28. Spotkanie integracyjne z przedszkolakami w Bibliotece Samorządowej w Drzewicy pod hasłem 

„Seniorzy czytają dzieciom”. 

29. Udział we mszy świętej w kościele św. Łukasza w Drzewicy – odpust w parafii. 

30. Udział w warsztatach „Prawne aspekty opieki nieformalnej nad osobami starszymi w tym 

zależnymi” realizowanych przez Forum 4 Czerwca w ramach projektu „Mądre życie Seniora”. 

31. Wyjście do miejscowego kina w Drzewicy na film patriotyczny pt. „Legiony”. 

32. Udział w warsztatach „Efektywne zarządzanie czasem” realizowanych przez Forum 4 Czerwca 

w ramach projektu „Mądre życie Seniora”. 

33. Warsztaty z dietetykiem pn. „Zdrowe odżywianie seniorów”. 

34. Udział w Generaliach Opoczyńskich 2019 w Żarnowie – udział we mszy świętej w kościele 

pw. Św., Mikołaja w Żarnowie oraz w imprezie integracyjnej. 

35. Andrzejkowe spotkanie integracyjne z seniorami z DPS w Drzewicy oraz z seniorami z DCW 

„Ofiarna dłoń” w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy. 

36. Spotkanie z wolontariuszami Banku Pekao S.A. w ramach Programu „Jesteśmy blisko”, 

otrzymanie grantu finansowego na realizację projektu „Ogród marzeń”. 
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                      Źródło: Dzienny Dom „Senior+” w Drzewicy 

 

37. Włączenie się do akcji charytatywnej – „Paczki dla dzieci z domu dziecka”. 

38. Spotkanie opłatkowe w DDS+ w Drzewicy, wystawienie jasełek przez seniorów pn. „Droga 

do Betlejem” dla zaproszonych gości. 

39. Świąteczne spotkanie integracyjne w DDS+ w Drzewicy z młodzieżą ze SP. im Polskich 

Olimpijczyków w Drzewicy, przygotowywanie pierników, śpiewanie kolęd, turniej szachowy. 

 

2. Usługi opiekuńcze  

 Usługi opiekuńcze świadczone są dla mieszkańców gminy przez 1 opiekunkę. Obecnie z usług 

opiekuńczych korzysta 10 osób starszych. Opiekunka pomaga w codziennych czynnościach 

samoobsługowych, robieniu zakupów, sprzątaniu. 

 Realizujemy również usługi opiekuńcze u osób niepełnosprawnych w ramach projektu „CUS – Centrum 

Usług Społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” w partnerstwie z Gminą Opoczno 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

MGOPS w Drzewicy w ramach projektu realizuje usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania u 22 osób 

oraz zatrudnia 3 opiekunki. Kwota dotacji 87.847,75 zł. środki własne 6.192,00 zł. 
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3. Koperta Życia  

„Koperta Życia” to akcja skierowana do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i polega na 

umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, 

przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych. Pakiet z takimi informacjami jest 

przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu. Wydano już ponad 150 

Kopert Życia. Akcja ta rozpoczęła się w roku 2018 i jest nadal kontynuowaną. 

 

Źródło: UM w Drzewicy 

4. Spotkania Świąteczne  

Jest to cykl spotkań świątecznych: „Wigilia” i „Śniadanie wielkanocne” dla osób starszych, samotnych 

i niepełnosprawnych z terenu Gminy Drzewica we współpracy z Drzewickim Centrum Wolontariatu  

„Ofiarna Dłoń”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: UM Drzewicy 
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Spotkania świąteczne odbyły się w Regionalnym Centrum Kultury. 

Spotkanie wigilijne w roku 2019 zostało zrealizowane w ramach zadania publicznego pt. „Senior 
w Centrum Aktywności 2019” przy udziale Urzędu Miejskiego. Wigilijnym opłatkiem połamali się 
również uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz osoby z Dziennego Domu Senior + w Drzewicy. 

5. Spotkania z najstarszymi mieszkańcami Gminy Drzewica  

Jest to akcja społeczna Burmistrza Drzewicy, realizowana już od kilku lat w okresie Świąt Bożego 
Narodzenia. Burmistrz odwiedza ze świątecznymi życzeniami i prezentami najstarszych mieszkańców 
Gminy Drzewica.  

W 2019 r. Burmistrz odwiedził 40 osób, które ukończyły 90 lat. 

 

DZIAŁALNOŚĆ WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W DRZEWICY 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Drzewicy (WTZ) ma siedzibę na ulicy Braci Kobylański 26. Rozpoczął swoją 
działalność 15 grudnia 2005 roku. Jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, które znajdują się 
w wieku produkcyjnym ze wskazaniami do terapii zajęciowej, zawartymi w orzeczeniu o stopniu 
niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ. 

Kadra placówki: instruktor terapii zajęciowej – 5 osób, instruktor zawodu - 1 os., sprzątaczka -1 os., 
psycholog – 1 os., fizjoterapeuta –1 os., księgowa –1 os., kierownik -1 os. 

Kierownikiem WTZ w Drzewicy jest Pani Sylwia Gąsiorowska. 

Budżet placówki w 2019 roku wyniósł 551.886,67 zł. 

W WTZ w Drzewicy terapią objętych jest 25 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Drzewica, 
Uczestnicy na zajęcia dowożeni są busem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. 
Transport pokrywany jest ze środków warsztatu. 

Celem Warsztatu jest rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu ruchu, upośledzeniem umysłowym, 
chorobą psychiczną - poprzez pomoc w osiągnięciu przez uczestnika warsztatu poziomu wyższego niż 
ten, jaki ustalono przed rehabilitacją tj. tak wysokiego, jak pozwalają na to jego indywidualne cechy 
psychiczne i somatyczne, przy wykorzystaniu wszystkich możliwych metod i środków oddziaływania. 
Najważniejszym zadaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej jest prowadzenie procesu rehabilitacji 
uczestników tak, by osiągnęli możliwie najlepszy stopień przystosowania do pracy i życia społecznego. 

 

Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa się w 5-osobowych 
grupach w następujących pracowniach terapeutycznych: 

– pracownia plastyczna, 

– pracownia komputerowa, 

– pracownia muzyczno - literacka, 

– pracownia gospodarstwa domowego, 

– pracownia krawiecka. 
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W rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu ruchu brane są pod uwagę ich specyficzne trudności 
psychofizyczne i potrzeby życiowe, które można podzielić na trzy grupy: 

1. Potrzeby związane ze sprawną funkcją ruchową; 
2. Potrzeby o charakterze psychicznym, takie jak potrzeba niezależności od innych osób; 
3. Potrzeby społeczne: 

▪ Potrzeba sympatii, doznawania i świadczenia uczuć sympatii i miłości, 

▪ Potrzeba akceptacji, czucia się docenionym, cenionym i szanowanym, 

▪ Potrzeba należenia do grupy. 

Poszczególne grupy wyżej wymienionych potrzeb życiowych wyznaczają cele rehabilitacyjne osób 
z dysfunkcją ruchu w warsztatach. 

W rehabilitacji osób z niepełnosprawnością umysłową, psychiczną brane są pod uwagę ich specyficzne 
trudności w komunikowaniu się z otoczeniem i zabezpieczeniu potrzeb życiowych, zahamowanych 
przez niepełnosprawność. 

 

Realizacja tych celów odbywa się poprzez: 

▪ Poprawę sprawności ruchowej, a przez to uzyskanie niezależności w zaspokojeniu potrzeb 
życiowych - ubieranie się, mycie, jedzenie itp. 

▪ Szeroko zakrojoną rehabilitację terapeutyczno - psychologiczną, 

▪ Przygotowanie do życia w środowisku społecznym, kształtowanie celowego i skutecznego 
komunikowania się w sposób prawidłowy w stosunku do innych ludzi, 

▪ Opanowanie czynności przysposabiających do pracy, 

▪ Rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających 
podjęcie pracy zarobkowej, bądź szkolenia zawodowego. 

W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Drzewicy zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są zgodnie 
z indywidualnym programem rehabilitacji przygotowanym dla każdego uczestnika. Program taki określa 
w szczególności formy terapii oraz ich techniczne i organizacyjne dostosowanie do sprawności 
psychofizycznej uczestnika, przewidywany zakres terapii, zakres i metody nauki zaradności osobistej, 
formy współpracy z rodziną lub opiekunami. Rada programowa składa się z pracowników zatrudnionych 
w tej placówce. Są to specjaliści do spraw rehabilitacji i rewalidacji, instruktorzy terapii zajęciowej, 
psycholog oraz kierownik placówki. Rada programowa opracowuje corocznie indywidualne programy 
rehabilitacji dla każdego uczestnika Warsztatu i wskazuje osoby odpowiedzialne za ich realizację. 
Raz na pół roku zbiera się i dokonuje okresowej, kompleksowej oceny realizacji indywidualnego 
programu rehabilitacji uczestnika warsztatu i zajmuje stanowisko w kwestii osiągniętych przez niego 
postępów w rehabilitacji.  

Kompleksowa ocena dokonywana jest na podstawie oceny: 

▪ Stopnia zdolności do samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego; 

▪ Umiejętności interpersonalnych, komunikowania się i współpracy w grupie; 

▪ Stopnia opanowania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia, z uwzględnieniem 
sprawności psychofizycznej, stopnia dojrzałości społecznej i zawodowej oraz sfery 
emocjonalno – motywacyjnej. 
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Rodzaj prowadzonych zajęć obowiązkowych: 
 

Ogólne usprawnianie, formy zajęć: 

 

▪ terapia grupowa, indywidualna i zbiorowa, 

▪ arteterapia, 

▪ muzyko-, choreo- i teatroterapia, 

▪ filmoterapia, 

▪ ludoterapia, 

▪ ergoterapia, 

▪ estetoterapia, 

▪ biblioterapia, 

▪ psychoterapia i wsparcie psychologiczne, 

▪ socjoterapia, 

▪ aromaterapia, 

▪ logopedia, 

▪ terapia przez kontakt z przyrodą, sylvo- i talasoterapia, 

▪ przygotowanie do pracy, 

▪ zajęcia rekreacyjne, 

▪ konkursy, 

 

Rozwijanie umiejętności życia codziennego, formy zajęć: 

 

▪ trening w zakresie czynności życia codziennego, 

▪ ćwiczenia w zakresie samoobsługi i higieny osobistej, 

▪ trening w zakresie wyglądu zewnętrznego, 

▪ zajęcia z gospodarstwa domowego: higieniczne i estetyczne przyrządzanie posiłków, prace 

porządkowe w domu, obsługa urządzeń technicznych i audiowizualnych, 

▪ rozwój umiejętności ogrodniczych, 

▪ trening ekonomiczny, 

▪ umiejętność odpowiedniego zachowania się, zasady savoir vivr. 

 

Przygotowanie do życia w środowisku społecznym, formy zajęć: 

 

▪ trening umiejętności interpersonalnych, 

▪ trening wiedzy o sobie samym, 

▪ trening asertywności, 

▪ trening rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich, 

▪ trening mediacji i negocjacji, 

▪ ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych, 

▪ ćwiczenia umiejętności komunikowania się poprzez Internet, 

▪ ćwiczenia aktywności w sytuacjach społecznych, 

▪ ćwiczenia z orientacji przestrzennej, 

▪ ćwiczenia w pełnieniu roli uczestnika WTZ, domownika, klienta, obywatela i pracownika. 
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Rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy, formy zajęć: 

 

▪ trening przygotowania do podjęcia pracy, 

▪ trening umiejętności pracy w zespole i współodpowiedzialności za wykonywane zadanie, 

▪ rozwijanie motywacji i tempa pracy, 

▪ podnoszenie sprawności ruchowej i manualnej, 

▪ ćwiczenia koncentracji i pamięci, 

▪ ćwiczenia wytrwałości i odpowiedzialności, doprowadzania powierzonego zadania do 

końca, 

▪ ćwiczenia w zakresie dokładności pracy oraz przestrzegania dyscypliny pracy, 

▪ ćwiczenia w zakresie samodzielnego planowania, kontrolowania i wykonywania zadania. 

 

Rozwijanie umiejętności zawodowych, formy zajęć: 

 

▪ stosowanie technik komputerowych i multimedialnych, w tym stosowanie 

specjalistycznych programów użytkowych i Internetu, przygotowanie do telepracy. 

▪ zajęcia krawieckie, hafciarskie i tkackie, 

▪ zajęcia z rękodzieła artystycznego, 

▪ zajęcia plastyczne, 

▪ zajęcia gastronomiczne i kuchenne, 

▪ zajęcia dekoracji i estetycznego wystroju wnętrz, 

▪ zajęcia poligraficzne, 

▪ warsztaty zawodowe. 

 

Rozwijanie innych umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii, formy zajęć: 

 

▪ ćwiczenia umiejętności posługiwania się głosem, 

▪ ćwiczenia rozwijania wrażliwości słuchowej, 

▪ ćwiczenia rozwijania wrażliwości dotykowej, 

▪ ćwiczenia percepcji wzrokowej, ćwiczenia mowy i dykcji, 

▪ ćwiczenia zmysłów propriocepcji i przedsionkowego, 

▪ ćwiczenia kompleksowego odbierania wrażeń zmysłowych, 

▪ ćwiczenia wyobraźni, 

▪ ćwiczenia orientacji kierunkowej i przestrzennej, 

▪ ćwiczenia umiejętności poznawania, nazywania i odzwierciedlania uczuć. 

 

Metody pracy: 

▪ słowne, 

▪ praktyczne, 

▪ oglądowe, 

▪ objaśniająco-poglądowe, 

▪ samodzielnego dochodzenia do wiedzy, 

▪ programowane. 
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Trening umiejętności zachowań społecznych: 

▪ trening podstawowych umiejętności komunikacji społecznej, 

▪ trening w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej, 

▪ trening w zakresie umiejętności kulinarnych i zdrowego żywienia, 

▪ trening zachowań rynkowych i ekonomicznych, 

▪ trening rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich, 

▪ trening przygotowania do podjęcia pracy- zatrudnienia. 

 

Wydarzenia integracyjne, rekreacyjne, kulturalne w 2019 roku  
 

1. Zaproszenie do RCK na sztukę: Noc w środku dnia” Szkoła Podstawowa im. Polskich 
Olimpijczyków w Drzewicy. (07.02.2019.); 

2. Udział e-szkoleniach pt: „E-Aktywni mieszkańcy województwa kujawsko – pomorskiego 
i łódzkiego współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 szkolenie pt: „Działam w sieciach 
społecznościowych”; 

3. Konkurs Walentynkowy – pracownia plastyczna (14.02.2019); 

4. Dyskoteka walentynkowa z Dziennym Domem Senior + w Drzewicy; 

5. Śniadanie Wielkanocne (18.04.2019) w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy po raz  

pierwszy odbyło się Śniadanie Wielkanocne dla seniorów, osób samotnych oraz osób 
z niepełnosprawnością; 

6. 3 V Uroczystości pod pomnikiem na Placu Wolności; 

7. X Jubileuszowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych (22.05.2019); 

8. 26.05.2019 udział w Festiwalu Maryjnym w Mroczkowie Gościnnym; 

9. Wyjazd na XV Prezentacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych- Łazy 2019; 

10. 06.06.2019 wyjazd do Łodzi „Sztuka jak Balsam”; 

11. II Przegląd Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością „Podkasana Muza” Drzewica 
2019 (12.06.2019); 

12. Świętojańskie granie” nad Drzewickim Zalewem (22.06.2019); 

13. Rajd pieszy Szlakiem Hubala (05.09.2019); 

14. Wyjazd uspołeczniająco - integracyjny nad morze Kołobrzeg, Mrzeżyno (10-13.09.2019); 

15. Dyskoteka Warsztatowa z okazji Dnia Chłopaka (01.10.2019); 

16. 24. Wielka Gala Integracji (16.11.2019); 

17. 27-28.11.2019 wyjazd do Bydgoszczy na VIII Ogólnopolski Festiwal Twórczości Osób 
Niepełnosprawnych „FART” - „BĄDŹ MOIM PRZYJACIELEM”; 

18. II Parada Talentów pt. „Bajkowy Świat” Wolbórz 2019 (28.11.2019); 

19. Andrzejki -dyskoteka (29.11.2019); 

20. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (03.12.2019); 

21. Kiermasz Bożonarodzeniowy 2019 (15.12.2019); 

22. Spotkanie Wigilijne w WTZ Drzewica (18.12.2019); 

23. Wieczerza Wigilijna w RCK Drzewica, zorganizowane przez Wolontariat „Ofiarna Dłoń” i MGOPS 
w Drzewicy. (19.12.2019). 
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Imprezy Sportowe w 2019 roku. 

Opiekunem i trenerem sportowców Naszego Warsztatu jest pani K. Sówka. – fizjoterapeuta 

1. Treningi sekcji sportowej na Orliku w Drzewicy, WTZ Opoczno, WTZ Żarnów; 

2. 7 V 2019 -XIV Indywidualny Integracyjny Turniej w Boccię w o puchar Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim; 

3. 20 V 2019 -XII Zawody integracyjne z ZSPg w Drzewicy i Wolontariatem Ofiarna Dłoń; 

4. 23 V 2019 -XIV Wojewódzka Olimpiada Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Ziemia Łódzka 
2019: 

• B.C.- I miejsce bieg 50m 

• Ł.T.-II miejsce bieg 400m, III miejsce skok w dal 

• E.Z-III miejsce bieg 200m 

• Sztafeta II miejsce E.Z, Ł.T, M.T, S.T; 

5. 2-4 X 2019 -XIX Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej 7- osobowej Olimpiad Specjalnych: 

III miejsce Giganci Opoczno M.T, Ł.T, S.T; 

6. 23 XI 2019 - II Memoriał Sportowy im. Św. Jana Pawła II Osób Niepełnosprawnych w Radomiu; 

7.  5 XI 2019 - XV Integracyjny Drużynowy Turniej w Boccię o puchar Burmistrza Piotrkowa 
Trybunalskiego; 

8. 13 XI 2019 - III Spotkanie Integracyjne Osób Niepełnosprawnych „Sprawny Orlik 2019”. 

 
DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
 
Wśród licznych problemów społecznych, jakie występują w naszym kraju, problemy związane  

z nadużywaniem alkoholu mają szczególnie istotne znaczenie. Konsumpcja alkoholu ma wpływ 

na zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno jednostek, jak i rodzin, a jej konsekwencje dotyczą nie tylko 

osób pijących, ale wpływają też na całą populację. Nadużywanie alkoholu przyczynia się do 

powstawania takich szkód społecznych jak: zakłócenia bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, 

wypadki samochodowe, przemoc w rodzinie, ubóstwo i bezrobocie. Dlatego też działania w zakresie 

zapobiegania problemom alkoholowym i rozwiązywania ich powinny być przedmiotem szczególnej 

troski ze strony organów administracji rządowej i samorządowej. 

 

Zgodnie z zapisem art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych należą do zadań własnych gmin i są realizowane w postaci gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Gminny Program Profilaktyki, 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy   

i Miasta Drzewica na 2019 rok, zwany dalej „Programem” został przyjęty do realizacji Uchwałą  

Nr III/25/2019 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 24 stycznia 2019 r. Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drzewicy działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 2277 ze.zm.). W jej skład wchodzą osoby powołane przez Burmistrza Gminy Drzewica, posiadające 
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przeszkolenie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Reprezentują różne 

zawody i niezbędne specjalności, aby skutecznie i kompleksowo zajmować się szeroko rozumianą 

profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, w tym także interwencją i pomocą rodzinom, 

w których dochodzi do przemocy domowej.  

 

Do głównych zadań realizowanych przez Gminna Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

(GKRPA) w 2019 r. należało prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy. Podejmowano więc działania zmierzające 

do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany obyczajów w zakresie spożywania tych 

napojów, przeciwdziałanie powstawaniu i usuwaniu następstw spożywania środków 

psychoaktywnych, a także wspierania działalności w tym zakresie instytucji oświatowych.  

 

W okresie letnim komisja zorganizowała 10-dniowe kolonie z programem profilaktycznym dla 35 dzieci 

z terenu Gminy Drzewica. Zadanie to było realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przy rekrutacji uczestników kolonii GKRPA weszła 

we współpracę ze szkołami podstawowymi z terenu Gminy Drzewica oraz pracownikami MGOPS 

Drzewica. Podczas kolonii dzieci uczyły się spędzać czas bez komputera, telewizora. Uświadamiały 

sobie jakie zagrożenia niosą używki. Uczestniczyły w spotkaniu z psychologiem i pedagogiem, podczas 

których nabyły kompetencje w przeciwdziałaniu skutkom trudnej sytuacji w rodzinie, skutkom 

uzależnień. 

 

Członkowie Komisji pełnią dyżury w każdą drugą środę miesiąca w godzinach 14.00-15.30.  

W okresie sprawozdawczym GKRPA odbyła 12 posiedzeń stacjonarnych oraz 1 w terenie.  

Przewodniczącą GKRPA jest Pani Irena Kwiecień. 

 

W roku 2019 realizowano następujące zadania w ramach procedury leczenia uzależnień: 

• motywowano i udzielano informacji o możliwości podjęcia leczenia i terapii, 

• prowadzono rozmowy motywujące zarówno z osobami uzależnionymi, 

jak i współuzależnionymi, 

• prowadzenie spotkań motywacyjno – wspierających. 

W trakcie spotkań przyjęto 27 osób. 

 

Lp. Wyszczególnienie 2019 

rok 

1 Liczba posiedzeń 13 

2 Liczba wydanych postanowień administracyjnych w sprawie 

wydania opinii dot. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

 

7 

3 Wnioski skierowane do komisji przez: 

 - Komisariat Policji 

 - Rodzinę 

 - MGOPS 

 - Kurator Sądowy 

 - Dom Pomocy Społecznej 

 

8 

5 

2 

1 

2 

4 Liczba osób zaproszonych na komisję 29 

5 Liczba przeprowadzonych rozmów  27 

6 Liczba przeprowadzonych kontroli punktów sprzedaży 6 
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7 Liczba skierowanych na badania przez biegłych sądowych 

 (psychiatrę, psychologa) 

8 

8 Ilość wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego w sprawie 

leczenia odwykowego 

6 

Opracowanie własne 

 

W 2019 r. nie odnotowano zgłoszeń dotyczących osób uzależnionych od narkotyków czy zażywających 

problemowo, działania podejmowane przez GKRPA polegają głównie na działaniach profilaktycznych. 

Celem głównym Programu jest przeciwdziałanie rozszerzaniu się narkomanii oraz problemom jej 

towarzyszącym na terenie Gminy Drzewica. Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców na temat 

problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku. 

 

OŚWIATA, KULTURA, SPORT I TURYSTYKA 

 
INFORMACJE ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W DRZEWICY 

Zadaniem gminy jest zapewnienie warunków działania szkół i przedszkoli, w tym bezpiecznych 
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. To gmina ustala sieć szkół i określa granice ich 
obwodów. Na gminie spoczywa również obowiązek wykonywania remontów obiektów szkolnych oraz 
zadań inwestycyjnych w tym zakresie, zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej 
i organizacyjnej, a także wyposażanie szkół lub przedszkoli w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędnych 
do pełnej realizacji programów wychowawczo – profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz 
wykonywania innych zadań statutowych. 
 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Drzewicy (ZEAS) jest gminną jednostką organizacyjną 
utworzoną na mocy Uchwały Rady Gminy i Miasta w Drzewicy Nr VI/37/2011 z dnia 30 maja 2011 r., 
a swoją działalność rozpoczął w dniu 1 września 2011 r. Na skutek zmian prawnych w obszarze 
wspólnej obsługi finansowej i administracyjnej jednostek organizacyjnych JST, Rada Gminy i Miasta 
w Drzewicy w dniu 29 listopada 2016 roku podjęła uchwałę Nr XXII/182/2016 w sprawie wspólnej 
obsługi finansowe i administracyjnej jednostek oświatowych oraz zmiany uchwały Nr VI/37/2011 Rady 
Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-
Administracyjnemu Szkół w Drzewicy, nadając Zespołowi nowe zadania. Celem działalności Zespołu 
jest prowadzenie obsługi organizacyjno - administracyjnej, kadrowo- płacowej i finansowo - księgowej 
placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drzewica. 

Dyrektorem ZEAS od marca 2019 r. jest Pani Agnieszka Kopytowska. 

Gmina Drzewica jest organem prowadzącym dla 5 szkół podstawowych, w tym 2 filialnych, 
1 przedszkola oraz Punktu Przedszkolnego: 

1. Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy, 
2. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach, 
3. Szkoła Podstawowa w Brzustowcu, w tym szkoły filialne: 

a) Szkoła Filialna w Jelni, 
b) Szkoła Filialna w Krzczonowie, 

4. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domasznie, 
5. Szkoła Podstawowa w Idzikowicach, 
6. Przedszkole Samorządowe w Drzewicy, 
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7. Punkt Przedszkolny w Jelni. 
 
Wszystkie szkoły dysponują bibliotekami szkolnymi oraz zapewniają uczniom możliwość korzystania ze 
świetlicy szkolnej. W większości dysponują salami gimnastycznymi oraz boiskami sportowymi. 
W dwóch szkołach funkcjonują zastępcze sale gimnastyczne. Każda szkoła posiada, co najmniej jedną 
pracownię komputerową.  
 

 

Opracowanie własne 
 

445
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134

9
10 71

Liczebność uczniów w szkołach prowadzonych przez 
gminę Drzewica  (stan na 30.09.2019 r.)

Szkoła Podstawowa im. Polskich
Olimpijczyków w Drzewicy

Szkoła Podstawowa w Brzustowcu
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Żeromskiego w Domasznie
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Opracowanie własne 

 

Liczba etatów nauczycieli (średnia z 2019 r.)  i oddziałów w placówkach oświatowych                     

w Gminie Drzewica 
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przedszkolnych prowadzonych przez gminę 

Drzewica (stan na 30.09.2019 r.) 

Szkoła Podstawowa w Brzustowcu

Szkoła Filialna w Jelni

Szkoła Filialna w Krzczonowie

Szkoła Podstawowa w
Idzikowicach

Szkoła Podstawowa im. Stefana
Żeromskiego w Domasznie

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja
Kopernika w Radzicach Dużych

Przedszkole Samorządowe w
Drzewicy

Punkt Przedszkolny w Jelni

51,42

16,62 14,34
17,8

3,67 2,67

14,19 15,63
20

8 7 10

2 2
8 8

0

10

20

30

40

50

60

Szkoła
Podstawowa
w Drzewicy

Szkoła
Podstawowa

w Brzustowcu

Szkoła
Podstawowa

w
Idzikowicach

Szkoła
Podstawowa
w Radzicach

Dużych

Szkoła Filiana
w

Krzczonowie

Szkoła Filialna
w Jelni

Szkoła
Podstawowa
im. Stefana

Żeromskiego
w Domasznie

Przedszkole
Samorządowe

w Drzewicy

nauczyciele

oddziały

Id: 4F1D4F8D-8B5E-4E37-A175-CC27BBAD8E9B. Podpisany Strona 122



Raport o stanie Gminy Drzewica za 2019 rok 

 

123 
 

 

Programy i projekty, w tym sportowe 

 
PROGRAM „AKTYWNA TABLICA” 

Gmina Drzewica po raz kolejny przystąpiła w 2019 roku do realizacji programu MEN, który 

dotyczy rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów w zakresie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 pn. „Aktywna Tablica”. Do programu zgłoszone 

zostały Szkoła Podstawowa w Brzustowcu i Szkoła Podstawowa w Idzikowicach. 

 Gmina Drzewica pozyskała wsparcie finansowe we wnioskowanej wysokości 28 000 zł 

(maksymalna kwota) na zakup pomocy dydaktycznych oraz zapewniła wkład własny w wysokości 

7 000 zł. 

 Tym samym szkoły wzbogaciły się o nowe pomoce dydaktyczne: tablice interaktywne, 

monitory interaktywne, projektory, głośniki (w tym akcesoria montażowe). Bez wątpienia nowe 

pomoce dydaktyczne uatrakcyjniają uczniom proces zdobywania wiedzy. Zajęcia stały się dla uczniów 

bardziej atrakcyjne i ciekawe. Oprócz uczniów z udziału w programie skorzystali również nauczyciele, 

którzy z jednej strony zostali przeszkoleni z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii 

w procesie nauczania, a z drugiej otrzymali doskonałe narzędzia do codziennej pracy w szkole. 

Każdego roku inne szkoły podstawowe z terenu Gminy Drzewica były objęte programem. 

Obecnie wszystkie placówki z terenu gminy skorzystały z programu. 

 

SZKOLNY KLUB SPORTOWY 

 Główne założenia programu to umożliwienie podejmowania aktywności fizycznej chętnym 

uczniom w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych, kształtowanie nawyku podejmowania aktywności 

fizycznej, poprawa stanu zdrowia, sprawności fizycznej w tym profilaktyka nadwagi i otyłości, promocja 

zdrowego stylu życia, optymalne wykorzystanie lokalnej infrastruktury sportowej, promocja 

różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży  (siatkówka, koszykówka, piłka nożna, gry rekreacyjne, 

lekka atletyka, gimnastyka, taniec, kajakarstwo). 

LOKALNY ANIMATOR SPORTU 

Celem projektu jest upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży, 

osób dorosłych poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych, 

dofinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu. Głównymi założeniami  projektu jest: wspieranie 

rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy 

sprawności fizycznej, zdolności motorycznych, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia, stworzenie 

jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwości uczestniczenia w zorganizowanych, 

systematycznych i atrakcyjnych zajęciach sportowych, wyrównywanie szans dzieci i młodzieży 

w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców, optymalne wykorzystanie 

infrastruktury sportowej powstałej w ramach rządowego programu „Moje Boisko-Orlik 2012” oraz 

lokalnej infrastruktury sportowej. 

 Udział w programach sportowych to organizowanie dodatkowych zajęć sportowych dla 

uczniów. To odkrywanie i szlifowanie nowych talentów. Programy sportowe mają być przyjemne 

a zarazem pożyteczne. Partnerem Gminy, w ramach realizacji programów sportowych jest 

Ministerstwo Sportu. 

 

PROGRAM „ŁÓDZKIE DLA AKTYWNYCH SENIORÓW” 

Gmina Drzewica po raz kolejny w 2019 r. znalazła się w gronie samorządów, na terenie których 

rozpoczęła się kolejna edycja programu sportowo-rekreacyjnego dedykowanego seniorom. 
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Są to bezpłatne zajęcia ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki, ćwiczeń poprawiających cechy 

motoryczne z uwzględnieniem zagadnień układu krążenia, oddechowego itp. dla osób w wieku 60+.  

 Realizatorem projektu jest Łódzka Federacja Sportu. Ideą projektu jest organizacja 

i prowadzenie systematycznych zajęć rekreacyjno-sportowych dla grupy osób w wieku sześćdziesięciu 

i więcej lat życia. Projekt zakłada możliwość aktywizacji ruchowej, która wpłynie na polepszenie 

samopoczucia oraz stanu zdrowia osób korzystających ze zorganizowanej formy zajęć rekreacyjno-

sportowych. 

 

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 

 W 2019 roku Gmina Drzewica przystąpiła do rządowego programu pn. „Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa” uchwalonego na lata 2016-2020 w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce 

poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków 

życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy, dotyczącego m.in. wspierania 

w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania 

zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup 

nowości wydawniczych. 

 W programie wzięły udział i pozyskały wsparcie: Szkoła Podstawowa im. Polskich 

Olimpijczyków w Drzewicy, Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domasznie, Szkoła 

Podstawowa w Brzustowcu oraz Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych.  

Całkowita wartość zadania: 30 000 zł. 

Przyznana dotacja: 24 000 zł. 

Zaangażowane środki własne Gminy: 6 000 zł. 

 Celem przyznania dotacji i udziału w programie był zakup książek nie będących podręcznikami, 

pozostających w sferze zainteresowania uczniów, celem wyposażenia bibliotek szkolnych. Efektem 

przyznania dotacji jest wzbogacenie zasobów bibliotecznych w 4 placówkach, co podniosło 

atrakcyjność księgozbiorów i zainteresowanie literaturą wśród uczniów oraz wzrost liczby wypożyczeń 

w bibliotekach szkolnych. 

 

KONKURS „NASZE EKOLOGICZENE PRACOWNIE” 

 W ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Łodzi pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” Gmina Drzewica w 2019 roku pozyskała wsparcie na 

doposażenie pracowni ekologicznej pn. „Eko-energy” przy Szkole Podstawowej w Idzikowicach oraz 

pracowni ekologicznej pn. „Eko Świat” przy Szkole Podstawowej w Domasznie. Dzięki dofinansowaniu 

z WFOŚiGW oraz wkładzie własnym Gminy Drzewica zakupiono szereg pomocy dydaktycznych, sprzęt 

audiowizualny, meble, rośliny. 

Całkowita wartość zadania:  

(SP Idzikowice) 36 340,00 zł + (SP Domaszno) 38 544,00 zł =74 884,00 zł 

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 32 190,00 zł + 33 744,00 zł = 65 934,00 zł 

Wkład własny Gminy: 4 150,00 zł + 4 800,00 zł= 8950,00 zł 

Realizacja zadania tj. całkowite utworzenie i doposażenie pracowni nastąpi w 2020 roku. 

 

REZERWA OŚWIATOWA 2019 

 W wyniku reformy systemu oświaty zmieniającej szkołę podstawową w ośmioklasową, a tym 

samym nowymi podstawami programowymi do przedmiotów nauczania, zmieniło się również 

zapotrzebowanie na pomoce dydaktyczne w szkołach podstawowych. 
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 W związku z powyższym Gmina Drzewica wystąpiła w 2019 roku o zwiększenie części 

oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce 

dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole 

Podstawowej w Brzustowcu i otrzymała wnioskowaną kwotę dofinansowania 17 346,00 zł. 

 Zakupione pomoce dydaktyczne (do przedmiotów przyrodniczych: geografia, biologia, fizyka, 

chemia) pozwoliły na nowoczesną, rozwijającą zainteresowania i ciekawość poznawczą edukację 

uczniów. 

 

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI DZIAŁAJĄCYMI NA RZECZ EDUKACJI 

Gmina Drzewica, współpracując z placówkami oświatowymi wspomaga realizację zagadnień 

dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych. Systematycznie współpracuje z wieloma 

instytucjami, takimi jak:  

▪ Instytucje sytemu oświaty (Kuratorium Oświaty w Łodzi - Delegatura w Piotrkowie 
Trybunalskim, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie Filia w Drzewicy); 

▪ Organy porządku publicznego, np. Komenda Powiatowej Policji w Opocznie; 

▪ Instytucje pomocy społecznej, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, świetlica; 

▪ Publiczne instytucje kulturalno-oświatowe, np. Miejska Biblioteka Miejska w Drzewicy, 
Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy; 

▪ Kluby sportowe i obiekty sportowe, np. LKK, boisko Orlik, stadion piłkarski w Drzewicy; 

▪ Kościół parafialny; 

▪ Przedsiębiorstwa; 

▪ Organizacje pozarządowe: DCW Ofiarna Dłoń, Koło Diabetyków; 

▪ Ochotnicze Straże Pożarne i inne służby ratownicze, np.: państwowa straż pożarna, 
pogotowie ratunkowe; 

▪  Placówki ochrony zdrowia; 

▪ Media, np. prasa lokalna (TOP), Radio Plus; 
 

DRZEWICKIE GRANTY OŚWIATOWE 2019 

Drzewickie Granty Oświatowe to inicjatywa, która polega na dofinansowaniu najciekawszych inicjatyw 
edukacyjnych, kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych, które wzbogacają ofertę zajęć 
pozalekcyjnych dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drzewica. 

W roku 2019 dofinansowaniem zostały objęte wnioski, które: 

− w wymiarze indywidualnym, szkolnym i lokalnym przynoszą pozytywne rezultaty, 

− prezentują szczególne walory merytoryczne i organizacyjne, 

− wykraczają zasięgiem działania poza poziom placówki (środowisko lokalne, województwo, 
kraj), 

− przygotowują dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym 
oraz rozwijają ich zainteresowania i twórczość własną, 

− opierają się na współpracy z zewnętrznymi partnerami, takimi jak: szkoły i placówki oświatowe, 
instytucje, stowarzyszenia, 

− obejmują różnorodne formy aktywności i metody pracy, m.in. festiwale, przeglądy, turnieje, 
konkursy, warsztaty, 

− zakładają aktywne uczestnictwo adresatów projektu, 
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− są alternatywną propozycją zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. 
 

Spośród 17 złożonych wniosków, komisja oceniająca powołana Zarządzeniem Nr 3/2019 Burmistrza 
Drzewicy, wybrała do dofinansowania 15 wniosków na łączną kwotę 47 824,52 zł. W realizację 
grantów zaangażowanych było 24 nauczycieli z przedszkola i 4 szkół podstawowych z terenu Gminy 
Drzewica. Zajęcia w ramach III edycji Drzewickich Grantów Oświatowych odbywały się w okresie od 
stycznia 2019 r. do czerwca 2019 r. 

W październiku 2019 r. koordynatorzy poszczególnych projektów przedstawili w formie prezentacji 
multimedialnych podsumowanie zrealizowanych inicjatyw. Oprócz możliwości obejrzenia bogatej 
dokumentacji zdjęciowej, uczestnicy spotkania mieli okazję posłuchać na temat zrealizowanych celów 
i osiągniętych efektów projektów. 

L.p. Placówka oświatowa Nazwa realizowanego grantu 

1 Przedszkole Mali aktorzy - warsztaty rozwijania dziecięcej ekspresji scenicznej 

2 SP Domaszno Niebo mniej tajemnicze 

3 SP Drzewica Trzy stany skupienia - warsztaty laboratoryjne 

4 SP Drzewica Moda na sukces - jak zaistnieć na rynku lokalnym 

5 SP Drzewica Drzewickie wrota 

6 SP Drzewica Języki obce kluczem do sukcesu 

7 SP Drzewica Nauka, zabawa, rozwój 

8 SP Drzewica Foremkarnia dźwięków 

9 SP Drzewica Zajęcia sportowo - rekreacyjne "Od zabawy do sportu i rekreacji" 

10 SP Drzewica Czym skorupka za młodu nasiąknie… czyli matematyka dla każdego - 
rozwój kluczowych kompetencji z matematyki 

11 SP Drzewica  Gminne Konkursy Matematyczne 

12 SP Idzikowice Dlaczego? Po co? I jak? - czyli przedszkolaki poznają świat 

13 SP Idzikowice 5 zmysłów znam - poznać świat ochotę mam! 

14 SP Radzice Duże Szkiełkiem i okiem poznajemy przyrodę naszego regionu 

15 SP Radzice Duże Kto ty jesteś? - historycznie i turystycznie po regionie 

Opracowanie własne 

DOSTRZEŻONE PROBLEMY ZWIĄZANE Z OŚWIATĄ W 2019 R. 

Początek nowego roku 2019 to czas dalszych zmian w oświacie. Zwłaszcza, że wciąż trwa 
wdrażanie reformy likwidującej gimnazja, a proces ten powoduje wciąż kolejne problemy. 
Likwidacja gimnazjum spowodowała zwiększenie liczby oddziałów, powstało 7 oddziałów klas 
VII i 7 oddziałów klas VIII we wszystkich placówkach w Gminie Drzewica, natomiast 
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doprowadziła do redukcji etatów nauczycielskich w placówce, w której funkcjonowały 
oddziały gimnazjalne. 

Zmniejszyła się liczba dzieci w oddziałach szkół podstawowych oraz liczba uczniów 
przypadających na jednego nauczyciela (7,56 na etat nauczyciela). Nastąpił wzrost 
wynagrodzeń nauczycieli o ok. 15%, który nie był w pełni pokryty z subwencji oświatowej. 

Wysokie koszty utrzymania dwóch małych szkół filialnych: Szkoły Filialnej w Krzczonowie                       
i Szkoły Filialnej w Jelni z niewielką liczbą uczniów oraz negatywna opinia Kuratorium Oświaty 
w Łodzi oraz MEN w sprawie likwidacji w/w placówek. 

W budżecie gminy na 2019 r.  przeznaczono na oświatę i wychowanie: 15 667 282,- zł. 

Otrzymana subwencja oświatowa to: 9.839.618, - zł. 

Środki własne dołożone z budżetu na sfinansowanie oświaty: 5 359 982,- zł. 
 

Finansowanie oświaty w latach 2015 - 2019 

 

Opracowanie własne 
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DZIAŁALNOŚĆ REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY W DRZEWICY 

 
Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy (RCK) jest samorządową instytucją kultury działającą 

w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 

1991r oraz Statut Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy nadany uchwałą nr IV 23/2014 Rady 

Gminy i Miasta w Drzewicy dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu dla Regionalnego 

Centrum Kultury w Drzewicy. 

Do podstawowych zadań Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy należy w szczególności: 

organizowanie spotkań teatralnych, koncertów, organizowanie i wspieranie imprez artystycznych 

i rozrywkowych, organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży, prowadzenie zajęć i warsztatów  

artystycznych oraz kół zainteresowań, prowadzenie i organizowanie działalności zespołów ludowych, 

tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury, edukacja kulturalna i wychowanie 

przez sztukę, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, 

tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego, 

rozpoznawanie, rozbudowanie i zaspokojenie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, 

upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze wiedzy regionalnej i organizowanie innych 

imprez o charakterze kulturalnym. 

Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku wynosiło 15 osób – 11,5 etatów w tym: 

− na stanowiskach administracyjnych – 6 osób – 4,75 etatu, 

− na stanowiskach merytorycznych - 6 osób – 3,75 etatu, 

− na stanowiskach robotniczych – 3 osoby – 3 etaty. 

Dyrektorem placówki jest Pani Alina Szymańska. 

Przychody ogółem RCK w 2019 roku wyniosły 1.467.000,00 zł. 

1. Do zadań Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy należy prowadzenie zajęć i warsztatów 

artystycznych, kół zainteresowań i edukacja kulturalna. Uczestnicy mogą brać udział w różnorodnych 

formach zajęć stałych oraz warsztatowych.  

- Zajęcia teatralne z grupami aktorskimi, wokalne, areobic i areobic dla seniorów prowadzi instruktor 

Marta Szymańska. Zajęcia odbywają się kilka razy w tygodniu i uczestniczy w nich około 80 osób. 
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- Zajęcia taneczne i kurs tańca dla dorosłych prowadzi instruktor Natalia Pomykała. Uczestnicy 

podzieleni są na grupy wiekowe, każda grupa spotyka się raz w tygodniu. W zajęciach uczestniczy około 

80 osób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zajęcia plastyczne prowadzi instruktor Anna Woźniak. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, 

w grupach podzielonych wiekowo, uczestniczy w nich około 75 osób tygodniowo. 
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- Nauką gry na instrumentach zajmuje się instruktor Marek Gapys. Zajęcia odbywają się dwa razy w 

tygodniu, uczestniczy w nich około 30 osób tygodniowo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zajęcia z zespołami ludowymi „Drzewiczanie” i „Mali Drzewiczanie” prowadzi instruktor Alina 

Szymańska. Próby odbywają się raz w tygodniu i uczestniczy w nich ponad 80 osób.  
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- Próby z Młodzieżową Orkiestrą Dętą do końca 2019 r. prowadziła kapelmistrz Katarzyna 

Widorowska. Próby odbywały się w grupach podzielonych wiekowo, uczestniczyło w nich około 

40 osób w ciągu tygodnia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Regionalnym Centrum Kultury oprócz zajęć stałych z instruktorami organizowane są także 

zajęcia na czas trwania ferii zimowych oraz wakacji. W roku 2019 zimowe zajęcia odbywały się pod 

hasłem „Zimowa akademia kreatywności”. Natomiast podczas wakacji zostały zorganizowane zajęcia 

pod hasłem „Kreatywne wakacje z RCK”. W powyższych zajęciach brały udział dzieci z całej Gminy 

Drzewica.  

W Regionalnym Centrum Kultury swoją działalność prowadzą także stowarzyszenia: Uniwersytet 

Trzeciego Wieku, Związek Osób Niewidomych, Związek Emerytów i Rencistów. Spotkania wyżej 

wymienionych stowarzyszeń odbywają się raz w tygodniu. Ponadto w RCK odbywają się próby Chóru 

Parafialnego. 
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Organizowanie i współorganizowanie różnego rodzaju uroczystości i imprez kulturalnych.  

W roku sprawozdawczym zorganizowaliśmy około 70 przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych.  

Przy Regionalnym Centrum Kultury działają grupy teatralne „Gość”, „Bez cukru.”, „Beściaki” 

prowadzone przez instruktor Martę Szymańską.  W maju 2019 roku grupa „Gość” przedstawiła 

na deskach RCK sztukę pt. „Najdroższy” Francisa Vebera. Sztukę obejrzało niemal 900 osób w tym 

uczniowie szkół z Gminy Drzewica. Z okazji 590-lecia nadania praw miejskich Drzewicy najmłodsza 

grupa aktorska „Beściaki” przygotowała montaż słowno-muzyczny o historii Drzewicy. Natomiast 

w czerwcu grupa „Bez cukru..” wystawiła z okazji Dnia Dziecka bajkę pt. „O mądrej  

królewnie i smoku ze Złotej Góry”. 

 

 

 

 

 

 

 

Regionalne Centrum Kultury jest współorganizatorem cyklicznych imprez takich jak: Dni Drzewicy, 

Sobótki nad zalewem drzewickim, Dożynki Gminne, Diecezjalny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej  

„Kocham moją Ojczyznę”, Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek , Przegląd twórczości artystycznej 

osób z niepełnosprawnością „Podkasana muza”, Koncert Uwielbienia „ Jesteśmy Mocni w Duchu 

Świętym”, Przegląd twórczości szkolnej „Szkoła na wesoło”, Rewia Sztuki Ludowej, koncerty znanych 

muzyków z okazji Dni Kobiet „Muzyczny Bukiet dla Pań”, ponadto RCK jest organizatorem Przeglądu 

Zespołów Weselnych i Dancingowych, który corocznie odbywa się w maju oraz Ogólnopolskiego 

Festiwalu Orkiestr Dętych odbywającego się w listopadzie. W naszej placówce odbywają się różnego 

rodzaju konkursy np.: „Najpiękniejsza Karta Wielkanocna”, podsumowanie konkursu na plastykę 

zdobniczo-obrzędową powiatu opoczyńskiego, spotkania np.: „Spotkania po latach Towarzystwa 

Przyjaciół Drzewicy”, wykłady historyczne dr. Macieja Hubki oraz tematyczne warsztaty dla dzieci 

i młodzieży prowadzone przez panią Beatę Grzegorczyk.  
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Regionalne Centrum Kultury udostępnia salę widowiskową oraz dwie sale konferencyjne na różnego 

rodzaju spotkania, szkolenia, warsztaty takie jak: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Wigilia 

Samorządowa, spotkania wigilijne i opłatkowe,  pokazy technik makijażu, szkolenie E-aktywni, Biała 

niedziela „Dzień zdrowia”, inauguracja oraz podsumowanie roku akademickiego UTW, pożegnanie 

absolwentów Przedszkola Samorządowego w Drzewicy, obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, 

dyktando ortograficzne "Drzewicki Mistrz Ortografii”, Dzień Seniora, Warsztaty edukacyjne dla KGW.  

Zespoły folklorystyczne „Drzewiczanie” i „Mali Drzewiczanie” oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta 

działające przy RCK biorą udział w wielu zewnętrznych imprezach, uroczystościach, przeglądach 

i konkursach. W 2019 zespoły ludowe zaprezentowały się między innymi w Krzyżanowie na Jarmarku 

Folkloru Polski Centralnej, na Kongresie Kół Gospodyń Wiejskich w Opocznie. Wystąpiły również 

podczas Sobótek nad zalewem, Dożynek Gminnych, pikniku rodzinnym nad zalewem i poświęceniu 

Kaplicy w Brudzewicach. Młodzieżowa Orkiestra Dęta uświetniła swoimi występami uroczystości takie 

jak: Obchody Uchwalenia Konstytucji 3 maja pod pomnikiem w Drzewicy, procesję Bożego Ciała, 

obchody z okazji 590-lecia nadania praw miejskich Drzewicy, Orszak Trzech Króli, obchody 101 Rocznicy 

odzyskania Niepodległości.  

 

 

 

 

 

 

 

W RCK znajduje się Ośrodek Dokumentacji Tradycji Regionalnej. Wystawy w nim prezentowane 

przygotowują pracownicy RCK. W 2019 roku przygotowaliśmy 6 wystaw: 

− „40 lat kajakarstwa w Drzewicy” – styczeń/marzec – wystawę obejrzało około 200 osób  

− „Tradycje i zwyczaje w regionie opoczyńskim związane z okresem Wielkiego Postu 

i Wielkanocą” – kwiecień – wystawę obejrzało około 250 osób 

− „590 lat nadania praw miejskich Drzewicy” – maj- wystawę obejrzało około 500 osób 

− „Drzewica w czasie wojny” – sierpień/wrzesień – wystawę obejrzało około 300 osób 
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− „Przestrzeń oswojona. Zdobnictwo architektoniczne – dekoracja w wiejskiej izbie” – 

październik- wystawę obejrzało około 200 osób. Wystawa zorganizowana została 

we współpracy z Muzeum Wsi Radomskiej. 

− „My Art. Soul” – listopad- wystawę obejrzało około 200 osób. 

Do wszystkich wystaw organizowanych w Regionalnym Centrum Kultury odbywają warsztaty 

tematyczne dla dzieci z Gminy Drzewica prowadzone przez Beatę Grzegorczyk.  

Oprócz wyżej wymienionych wystaw 30.05.2019 odbył się wernisaż prac malarki Ewy Nowakowskiej, 

której obrazy ilustrują legendy związane z Gminą Drzewica. 

W Regionalnym Centrum Kultury działa kino cyfrowe. W 2019 roku wyświetlono 64 filmy. Liczbę 

widzów przedstawia poniższy wykres. 

 

Opracowanie RCK w Drzewicy 
 
DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DRZEWICY 

Struktura biblioteki: 

▪ wypożyczalnia dla dorosłych 

▪ oddział dla dzieci 

▪ kawiarenka internetowa/czytelnia multimedialna 

▪ punkt informacji turystycznej  

Kadra biblioteczna: 

2 pełne etaty bibliotekarskie oraz 0,25 etatu głównego księgowego i 0,3 etatu informatyka. 

Dyrektorem biblioteki w 2019 r. była Pani Urszula Kalużna. 

Przychody Biblioteki w 2019 r. wyniosły 206.909,29 zł. 

Zbiory biblioteczne: 

Zakupiono 524 wol. książek o wartości 11800,00 zł, w tym 280 wol. książek dla dzieci o wartości 

4671,31 zł. 

Zakupiono prenumeratę prasy za kwotę 1667,33 zł 
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Liczba widzów kina RCK 2019
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Godziny otwarcia: 9.00 – 17.00 od poniedziałku do piątku; kawiarenka internetowa czynna we wtorki 

i czwartki od godz. 17.00 - 20.30; w soboty od 9.00 – 14. 

Struktura księgozbioru (książki) 

Nazwa biblioteki, filii 

Literatura piękna 

dla dzieci i 

młodzieży 

Literatura 

piękna dla 

dorosłych 

Literatura z 

innych działów 
Ogółem książki 

Miejska Biblioteka Publiczna 

w Drzewicy 

4860 4788 6142 15790 

w tym: Oddział dla dzieci 4860 0 600 5460 

OGÓŁEM  4860 4788 6142 15790 

Ogółem - struktura 

procentowa 

30,78 % 30,32 % 38,90 % 100 % 

Opracowanie własne 

Czytelnicy 

W 2019 roku z usług biblioteki skorzystało 617 czytelników, w tym do lat 15- 296 czytelników.        

Udostępnienia zbiorów 

• Liczba wypożyczeń książek na zewnątrz- 9058 wol., 
w tym w oddziale dla dzieci- 3055 wol. 

• Liczba wypożyczeń książek na miejscu- 290 wol., 
w tym w oddziale dla dzieci - 173 wol. 

• Liczba wypożyczeń czasopism nieoprawnych na zewnątrz- 391 egz., 
w tym w oddziale dla dzieci - 145 egz. 

• Liczba wypożyczeń czasopism nieoprawnych na miejscu- 524 egz., 
w tym w oddziale dla dzieci - 117 egz. 

• Liczba wypożyczeń zbiorów spec. (audiobooków) na zewnątrz - 62 płyty. 
 
Odwiedziny- ogółem odwiedzin w bibliotece 14928 osób. 

Nazwa biblioteki, filii 
Odwiedziny 

ogółem 
Wypożyczalnia 

Czytelnia 

Imprezy 

w bibliotece* 
ogółem w tym ilość osób 

korzystających z 

Internetu 

Miejska Biblioteka 

Publiczna w Drzewicy 

14928 4237 3526 3194 3971 

w tym: Oddział dla 

Dzieci 

11888 2472 3367 3194 2855 

Opracowanie własne 
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Ilość odwiedzin w kawiarence- 3194. 

Ważniejsze prace merytoryczne 

− planowanie i zakup nowości książkowych, 

− wprowadzanie do komputerowego systemu bibliotecznego SOWA2/MARC21 nowo 
zakupionych książek oraz pozostałego księgozbioru biblioteki,  

− prace nad nowym statutem biblioteki oraz opracowanie dokumentów uwzględniających m.in. 
nową nazwę biblioteki (klauzule informacyjne RODO, aneksy do umów dot. powierzenia, 
regulaminy),  

− pozyskanie dotacji na zakup nowości z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – kwota 
5700,00 zł, 

− pozyskanie dotacji z Instytutu Książki w ramach projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 
2019” – kwota dotacji 17000,00 zł. Zakupiono zestaw 4 komputerów, laptop wraz 
z oprogramowaniem oraz robot edukacyjny, który będzie wspierał dzieci w rozwoju 
podstawowych umiejętności z zakresu robotyki i programowania, 

− udział w akcji „Przerwa na wspólne czytanie”. Biblioteka znalazła się w gronie finalistów 
i otrzymała pufy oraz książki o wartości 300, 00 zł,

 
 

− udział w akcji „Mała Książka - wielki człowiek”. Kampania „Mała książka – wielki człowiek" 

to dla dzieci i ich rodziców zaproszenie do świata literatury z pięknie wydaną i mądrą książką, 

to także okazja do odwiedzenia biblioteki i zapoznania się z jej ofertą, po to, by wracać tam jak 

najczęściej. Dla bibliotekarzy to natomiast możliwość na pozyskanie nowych i wiernych 

czytelników. Biblioteka rozdała 100 wyprawek czytelniczych dla dzieci w wieku od 3-6 lat. 

Warunkiem otrzymania wyprawki było zapisanie dziecka do biblioteki. 
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Działalność kulturalno- oświatowa  

− prelekcja dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku Jolanty Szwalbe „Nie starzeje się ten, 
kto umie cieszyć się życiem” - maj 2019, 

− spotkanie autorskie z Joanną Jagiełło dla uczniów starszych klas Szkoły Podstawowej 
w Drzewicy i w Brzustowcu- maj 2019, 

− akcja „Jak nie czytam jak czytam” dla wszystkich uczniów ze szkół z terenu gminy – czerwiec 
2019, 

− zajęcia w bibliotece w ramach Letnich Spotkań Terapeutycznych dla dzieci - podopiecznych 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie. Filia w Drzewicy – lipiec 2019, 

− Narodowe Czytanie –wrzesień 2019.  
Drzewickie obchody „Narodowego Czytania” zostały zorganizowane przez Bibliotekę Samorządową 
Gminy i Miasta w Drzewicy, Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Drzewicy, gromadząc kilkadziesiąt osób – członków TPD i UTW, czytelników oraz mieszkańców 
miasta. Władze samorządowe reprezentował Burmistrz Janusz Reszelewski, który co roku odpowiada 
na zaproszenie organizatorów. Obchody były również okazją do przybliżenia twórczości Stanisława 
Moniuszki. Temu celowi służyła prezentacja multimedialna przygotowana z okazji 200. rocznicy urodzin 
wielkiego polskiego kompozytora, spuentowana wspólnym śpiewem jego pieśni. 
 

 

− Noc Bibliotek – październik 2019. V edycja ogólnopolskiej akcji odbyła się pod hasłem 
„Znajdźmy wspólny język”. Bibliotekarze chcieli pokazać, szczególnie dzieciom, jak ciekawym, 
przyjaznym i otwartym miejscem jest biblioteka, stąd też oferta przygotowana na ten wieczór 
adresowana była do najmłodszych odbiorców, 

− spotkanie w bibliotece w ramach akcji „BohaterON –włącz historię” – wrzesień 2019, 

− spotkanie uczestników Dziennego Domu „Senior+” w Drzewicy z przedszkolakami - głośne 
czytanie baśni, wierszy, zagadek przez seniorów – październik 2019, 
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− spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem z uczniami kl. II - listopad 2019, 

 

 

 

 

 

 

− spotkanie autorskie z Panem Poetą dla przedszkolaków – grudzień 2019, 

 

 

 

 

 

 

 

− zajęcia komputerowe dla Uniwersytetu III Wieku – raz w tygodniu z przerwą wakacyjną, 

− przez cały rok organizujemy sesje głośnego czytania, gry, zabawy, quizy, zajęcia plastyczne, lekcje 
biblioteczne, turnieje gier planszowych, przyjmujemy w bibliotece wycieczki (najczęściej 
uczniów szkół działających na terenie Gminy). 
 

W minionym rok trwała akcja, gdzie można było zabrać bezpłatnie książki pozostawionej na 

specjalnej półce. Były to książki zubytkowane przez bibliotekę, ale również darowane przez 

czytelników dla biblioteki, których tytuły biblioteka posiada już w swoich zbiorach. 

 

Zestawienie form działalności kulturalno-oświatowej 

L.p. Nazwa imprezy Ilość Frekwencja 

1.  Wystawy 

- książek – duże (ze scenariuszem) 

- - książek – małe, nowości wydawnicze 

- - plastyczne (w tym galerie: „jednego 

obrazu”, „nad regałem”, „w witrynie” itp.)  

 

 

4 

3 

 

.......................... 

X 
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2.  Spotkania autorskie 3 220 

3.  Spotkania inne: 

- z ciekawymi ludźmi 

- okolicznościowe- Mikołajki 

 

 

1 

 

 

12 

4.  Prelekcje, odczyty 1 40 

5.  Pogadanki 12 36 

6.  Lekcje biblioteczne 

z przysposobienia bibliotecznego 

tematyczne 

 

4 

5 

 

76 

83 

7.  Zajęcia komputerowe 180 1200 

8.  Warsztaty: 

- różnotematyczne: Letnie spotkania 

terapeutyczne 

 

1 

 

17 

9.  Zgaduj- zgadule 15 58 

10.  Głośne czytanie  

- w tym z wykorzystaniem książki-zabawki 

18 

8 

582 

252 

11.  Spotkania z baśnią 4 80 

12.  Projekcje filmowe, festiwale filmowe (wideo, DVD) 1 25 

13.  Gry i zabawy 16 86 

14.  Kiermasze książek, sprzedaż wyrobów 

rękodzielniczych, loteria fantowa 

0 X 

15.  Przyjęcia wycieczek w bibliotece 25 475 

16.  Imprezy poza biblioteką: np.-na terenie innych 

instytucji (szkoły, domy kultury, kina, urzędy) 

 

1 

 

X 

17.  Inne wydarzenia: Jak nie czytam jak czytam, Noc 

Bibliotek, Narodowe Czytanie, 

3 981 

RAZEM  297 3971 

 Opracowanie własne 
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SPORT 

Gmina Drzewica ponosi znaczne nakłady finansowe na wspieranie funkcjonowania klubów 

sportowych, co przekłada się na ich wyniki sportowe. 

W roku 2019 kluby sportowe oraz poszczególni zawodnicy osiągali bardzo dobre wyniki. 

Do najważniejszych należą:  

1. Ludowy Klub Kajakowy Drzewica  

Osiągnięcia zawodników w slalomie kajakowym w 2019 r.: 

▪ Nowak Przemysław: 3m MMP w konkurencji C1, 
▪ Zawadzki Szymon: 6m MPS oraz 1m OOM w konkurencji C1, 
▪ Bartos Maciej: 8m MPS, 1m OOM w konkurencji C1, 
▪ Kopczyński Aleksander: 2m OOM w konkurencji K1,  
▪ Reguła Bartłomiej: 4m OOM w konkurencji K1, 
▪ Kwaśniak Mateusz: 5m OOM w konkurencji K1,  
▪ Bąkiewicz Karolina: 3m MPM oraz 1m LM w konkurencji C1, 3 m ML w konkurencji K1, 
▪ Danielik Jeremi: 3m MPM w konkurencji K1, 
▪ Smolarek Klaudia: 5m LM oraz 7m MPM w konkurencji K1. 

 
LKK Drzewica w rywalizacji krajowej zdobył 105 punktów. Podczas Gali Sportu organizowanej przez 

Łódzką Federację Sportu zawodnicy Aleksander Kopczyński i Maciej Bartos za zdobycie złotych medali 

podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży wraz z trenerem Piotrem Podogrockim otrzymali 

wyróżnienia i nagrody. Ponadto Ludowy Klub Kajakowy Drzewica brał udział w regatach na terenie 

kraju i za granicą a także organizował regaty w kajakarstwie górskim na torze slalomowym w Drzewicy 

o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym, takie jak: Drzewickie Slalomy, finały XXV Ogólnopolskiej 

Olimpiady Młodzieży Lubuskie 2019, Mistrzostwa Polski Juniorów, Memoriał Roberta Korzeniewskiego 

oraz Liga Młodzików i Puchar Polski. 

2. Miejsko Gminny Klub Sportowy Drzewica 

MGKS „Drzewica” w 2019 r. prowadził działalność polegającą na organizacji szkolenia 

i współzawodnictwa sportowego dla 6 grup sportowych: seniorzy I – drużyna występująca w klasie 

okręgowej, seniorzy II – drużyna występująca w klasie B, młodzik ml. ‘06 – drużyna występująca 

w klasie okręgowej, trampkarz mł. ‘04 drużyna występująca w I lidze wojewódzkiej, żaki 2010 oraz 

drużyna orlikowa – drużyny występujące głównie w turniejach. Miejsko Gminny Klub Sportowy 

organizuje zajęcia sportowe w trzech kategoriach wiekowych: seniorzy, juniorzy i trampkarze. 

Zawodnicy w dobrych warunkach i pod fachowym okiem trenerów mogą rozwijać swoje umiejętności. 

Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu. W trakcie rozgrywek drużyny uczestniczą w meczach 

ligowych organizowanych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim. I drużyna 

seniorów MGKS Drzewica zakończyła sezon 2018/2019 w znakomitym stylu, plasując się 

na najwyższym w historii klubu, 2 miejscu w klasie okręgowej. Obecnie klub zajmuje 6 miejsce w tej 

samej lidze. MGKS II Drzewica w sezonie 2018/2019 w piotrkowskiej klasie B na koniec sezonu 

uplasował się na wysokiej 4 pozycji.  

3. Ludowy Klub Sportowy Radzice 

Po dwóch bardzo dobrych sezonach w klasie rozgrywkowej A, Okręgowego Związku Piłki Nożnej  

w Piotrkowie Trybunalskim, LKS „Radzice” zakończył sezon 2017/2018 na 8 miejscu. Do sezonu 
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2018/2019 klub przygotowywał się poprzez liczne sparingi oraz turnieje towarzyskie. Do klubu 

pozyskani zostali nowi zawodnicy, których zadaniem było podniesienie jakości gry oraz poprawa 

wyników względem poprzedniego sezonu. Po zakończeniu rundy jesiennej rozgrywek, na koniec 2018 

roku, klub z Radzic Dużych zajmował wysoką 4 lokatę z dorobkiem 24 punktów. Strata do lidera tabeli 

zespołu KS Paradyż wynosiła zaledwie 6 punktów. Sezon 2018/2019 pierwsza drużyna LKS Radzice 

zakończyła zajmując wysoką 4 pozycję w tabeli piotrkowskiej klasy A. 

4. Klub Sportowy Brzustowiec 

Klub Sportowy Brzustowiec posiada sekcję tenisa stołowego. Drużyna w sezonie 2019/2020, 
występuje w rozgrywkach 4-tej ligi woj. łódzkiego. W 2019 r. klub rozegrał 12 meczów ligowych, brał 
udział w mistrzostwach LZS w Łodzi, Mistrzostwach Radomia oraz w Powiatowym Turnieju Tenisa 
Stołowego organizowanym z okazji Święta Niepodległości. 

 

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE SPORTU 

 

Burmistrz Drzewicy w drodze zarządzenia nr 6/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r., na podstawie art. 30 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 

o sporcie, art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach oraz uchwały Nr VI/36/2015 

Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu 

finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Drzewica ogłosił nabór 

wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu w roku 2019. Konkurs rozstrzygnięto zarządzeniem 

nr 11/2019 z dnia 13 lutego 2019 r. i udzielono dotacji:  

 

− Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej chłopców 

na terenie miasta Drzewica. Kwota 114.000,- zł. Dotowany: Miejsko Gminny Klub Sportowy 

„Drzewica”; 

− Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej chłopców 

na terenie miejscowości Radzice Duże. Kwota 47.000,- zł. Dotowany: Ludowy Klub Sportowy 

„Radzice”; 

− Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie kajakarstwa górskiego 

na terenie Gminy Drzewica. Kwota 95.000,- zł. Dotowany: Ludowy Klub Kajakowy Drzewica;  

− Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego dzieci 

i młodzieży na terenie miejscowości Brzustowiec. Kwota 8.000,- zł. Dotowany: Klub Sportowy 

Brzustowiec. 
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TURYSTYKA NA TERENIE GMINY  

Północna część Gminy usytuowana jest w otulinie Spalskiego Parku Krajobrazowego. Na rzece 

Drzewiczce zlokalizowany jest zalew o powierzchni 69 ha powstały w wyniku spiętrzenia rzeki, 

spełniający funkcję zbiornika retencyjnego i rekreacyjnego.  

 
Fot. Zalew w sezonie letnim. Źródło: Facebook Centrum Sportu i Rekreacji w Drzewicy  

 

Znakomita lokalizacja w centrum Polski, wyjątkowe walory krajobrazowe oraz rozbudowana 

infrastruktura – to wszystko sprawia, że Drzewica staje się coraz ważniejszym punktem na turystycznej 

mapie Województwa Łódzkiego. Bez wątpienia stanowi idealne miejsce dla turystów szukających 

zarówno przygody z adrenaliną, jak i spokojnego wypoczynku z rodziną. Wykorzystując swoje atuty 

przyrodnicze jest prężnym ośrodkiem sportów wodnych.  Zaledwie kilkaset metrów od dworca PKP - 

przy Zalewie Drzewickim - działa Ośrodek Sportu i Rekreacji, na terenie którego znajdują się: zadbana 

plaża, strzeżone miejsce do kąpieli, dobrze wyposażona wypożyczalnia sprzętu wodnego (kajaki, 

rowerki wodne, narty wodne i tzw. banany z motorówką), wyciąg do wakeboardingu o długości 220 m, 

boiska  do kajak polo i siatkówki plażowej, dwa place zabaw, punkt gastronomiczny i bar. OSiR działa 

w okresie od maja do września, a oprócz wielu form aktywnego wypoczynku na Zalewie Drzewickim 

oferuje również cieszące się wielką popularnością spływy kajakowe Drzewiczką. Trasa biegnąca 

meandrami rzeki - wśród dzikich łąk, starorzeczy, pól uprawnych i terenów leśnych – dostarczy 

niezapomnianych wrażeń każdemu uczestnikowi spływu. Bogata oferta rekreacyjno-turystyczna 

Drzewicy skierowana jest także do miłośników pieszych wędrówek oraz pasjonatów rajdów 

rowerowych. W samym mieście i okolicach znajdują się urokliwe szlaki – zarówno piesze, 

jak i rowerowe. Jeden z nich przebiega przez oznakowaną i oświetloną ścieżkę pieszo-rowerową, 

położoną przy północnym brzegu Zalewu Drzewickiego.   

Największą atrakcją gminy jest tor do uprawiania kajakarstwa górskiego. Jest to jeden 

z najnowocześniejszych obiektów w Europie, zlokalizowany na terenach nizinnych, drugi po 

krakowskim sztuczny tor w Polsce. Na nowoczesnym obiekcie sportowym trenują nie tylko zawodnicy, 

ale także amatorzy sportów wodnych.  
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Źródło: UM w Drzewicy 

Przy drzewickim zalewie działa Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR). Obiekt w pełni czynny jest w okresie 

od początku maja do połowy września i oferuje wiele form aktywnego wypoczynku w środowisku 

wodnym m.in.: spływy kajakowe rzeką Drzewiczką. Na terenie OSiR-u znajduje się zadbana plaża, 

dobrze wyposażona wypożyczalnia sprzętu wodnego, plac zabaw, boiska do siatkówki plażowej i do 

kajak polo, a także punkt gastronomiczny i bar. Wizytówką ośrodka jest dwusłupowy wyciąg 

do wakeboardingu o długości 220 m. Dookoła zalewu znajdują się szlaki piesze i rowerowe. Ponadto 

OSiR Drzewica ma do zaoferowania autonomiczny teren położony w zacisznym lasku, 350 m od plaży 

i 150 m od toru kajakowego, zagospodarowany na potrzeby „Kempingu nad Drzewiczką” (Plac zabaw 

dla dzieci, miejsca na ognisko, teren monitorowany, free wi-fi), oraz domki letniskowe. Do dyspozycji 

turystów pozostaje osiem pokoi 3-4 osobowych; każdy pokój jest niezależny, ogrzewany, ma wyjście 

na taras, osobną łazienkę i aneks kuchenny.  
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Fot. Wyciąg do wakeboardingu w Drzewicy. Źródło: UM w Drzewicy 

 

Bazę noclegową Gminy Drzewica uzupełniają Hotel i Restauracja Zamkowa oraz gospodarstwa 

agroturystyczne w Radzicach Małych i „Betula Pendula” w Giełzowie.  

 
 

Fot. Zawody w kajak polo. Źródło: UM w Drzewicy 
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

Liczba przedsiębiorców w rejestrze CEIDG według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 438. 

• liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w 2019 r. wynosi 40, 

• liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych w 2019 r. wynosi 24. 

 

Podmioty gospodarcze (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) funkcjonujące 

na terenie Gminy to przede wszystkim małe i średnie firmy. 

Głównym kierunkiem działalności gospodarczej w Gminie Drzewica jest handel - 147 jednostki. Duży 

jest również udział podmiotów nakierowanych na budownictwo - 107 jednostek. 

 

Struktura podmiotów gospodarczych według branż po przeważającym kodzie PKD 

 

 
Opracowanie własne 

 

Do wiodących branż w Gminie zaliczyć należy: 

➢ handel, w tym: 

• stały, 

• objazdowy, 

• hurtowy. 

➢ przetwórstwo przemysłowe, 

 

➢ usługi, w tym: 

• budowlane, 

• transport towarowy, 

• transport osobowy, 

• usługi motoryzacyjne, 

• pozostałe usługi. 

 

147

107

39

23

16
16 1.Handel

2.Budownictwo

3.Przetwórstwo przemysłowe

4.Opieka zdrowotna i pomoc
społeczna

5. Transport

6.Działalnośc profesjonalna,
naukowa i techniczna

Id: 4F1D4F8D-8B5E-4E37-A175-CC27BBAD8E9B. Podpisany Strona 145



Raport o stanie Gminy Drzewica za 2019 rok 

 

146 
 

 

Podmioty gospodarcze obsługa CEIDG przez Urząd Miejski w Drzewicy  

w zakresie rejestracji działalności gospodarczej i zakończenia. 

 

 
       Opracowanie własne 

 
Podmioty gospodarcze – obsługa systemu CEIDG  

 przez Urząd Miejski w Drzewicy w zakresie zgłoszenia zmian, zawieszenia i wznowienia działalności 

gospodarczej 

 

Opracowanie własne 
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TERENY INWESTYCYJNE 

 

Nieruchomość niezabudowana. 
Lokalizacja: 
Drzewica, województwo łódzkie 
Powierzchnia: 
24.232 m² 
Działki: 
3/15; 3/16; 3/18; 3/19; 3/20 
Forma własności: 
Własność 
Opis nieruchomości: 

Nieruchomość gruntowa położona w Drzewicy przy ul. Stawowej. Działki te wydzielono z Zakładu 
Gerlach. 
Przeznaczenie działki: 
Dla tego terenu obowiązuje „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego”, z ustaleń którego 
wynika: 

1. Działki nr: 3/18 i 3/19 – przeznaczenie podstawowe – zabudowa produkcyjna, składy 
i magazyny lub usługowa z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. 

2. Działki nr: 3/15; 3/16; 3/20 – zabudowa usług turystyki wraz z obiektami i urządzeniami 
towarzyszącymi lub usługowa z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz tereny 
urządzeń stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem awaryjnym. 

Uzbrojenie: 
Przez działkę przebiega sieć wodociągowa i kablowa linia elektryczna. Na sąsiedniej działce (droga) 
znajduje się kolektor sanitarny. 
Przywileje: 
W dniu 15.01.2016 roku weszła w życie Uchwała nr XIII/103/2015 Rady Gminy i Miasta Drzewca 
z dn. 31 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców 
tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Drzewica w ramach pomocy de 
minimis. 
 

 
Mapa terenów inwestycyjnych Gminy Drzewica. Źródło: UM w Drzewicy. 
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

 

Rada Gminy i Miasta w Drzewicy 14 listopada 2018 roku podjęła uchwałę nr XLVI/344/2018  
w sprawie programu współpracy Gminy Drzewica w 2019 r. z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.  

Przyjmując Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami,  
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, Rada Gminy i Miasta w Drzewicy zadeklarowała budowanie dialogu obywatelskiego, 
chęć umacniania lokalnych działań, stwarzania warunków do powstawania inicjatyw i struktur 
funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej. Podjęcie programu było także intencją realizacji swych 
zadań ustawowych w ścisłym współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi  
i innymi podmiotami.  

Stowarzyszenia i fundacje oraz niesformalizowane grupy aktywnych obywateli podejmują cenne 
działania na rzecz lokalnej społeczności, dlatego współpraca organizacji pozarządowych 
i gminy stwarza szansę na lepsze realizowanie wspólnego celu, jakim jest poprawa jakości życia 
mieszkańców naszej gminy. Społeczna aktywność lokalnych inicjatyw obywatelskich przyczynia się do 
pełniejszego zaspokajania potrzeb wspólnoty, sprzyja tworzeniu więzi społecznych i rozwojowi 
odpowiedzialności za przyszłość gminy.   

Program wprowadził jasne i czytelne rozwiązania włączając organizacje w system demokracji lokalnej 

i stanowi dla nich propozycję współpracy w działaniach na rzecz Gminy Drzewica. 

Organizacje społeczne działające na terenie Gminy Drzewica:  

1. „Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy”  

Organizacja realizuje działania z zakresu pielęgnowania kulturowego dziedzictwa narodowego, pamięci 
historycznej. Wydaje kwartalnik „Wieści znad Drzewiczki”, na łamach którego oprócz informacji 
o historii, zabytkach przekazuje informacje z życia Gminy i lokalnej społeczności. Organizacja działa od 
1991 roku.   

2. „Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Drzewicy"  

Organizacja pożytku publicznego mająca osobowość prawną potwierdzoną zapisem w rejestrze 
sądowym.  Działa od 1990 roku. Członkowie Koła pomagają mieszkańcom Drzewicy chorym 
na cukrzycę. Główne cele pomocy to zaopatrywanie mieszkańców w sprzęt pomiarowy i podajniki do 
insuliny. Głównym celem działalności organizacji jest edukacja, bo świadomy pacjent to osoba 
bez powikłań cukrzycowych.  Koło Diabetyków w Drzewicy utrzymuje stały kontakt z lekarzami, 
specjalistami z różnych dziedzin, pomaga w dostępie do specjalistycznych klinik.  Organizuje wyjazdy 
i spotkania edukacyjne dzieci i młodzieży. Dla osób potrzebujących jest udostępniany Dom 
Samopomocowy, gdzie chorzy w razie potrzeby mogą się zgłaszać.  

3. Stowarzyszenie Działające Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Budzimy Nadzieje” 

Stowarzyszenie powstało 10.12.2007 r., jest organizacją pożytku publicznego nr KRS 0000294377. 
Statutowa działalność Stowarzyszenia prowadzona jest na rzecz osób niepełnosprawnych, ich rodzin, 
osób potrzebujących pomocy oraz ogółu społeczności. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar 
Rzeczpospolitej Polskiej oraz kraje Unii Europejskiej. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie 
działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych: działalność na rzecz 
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integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
oraz podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 

4. Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna Dłoń” 

Stowarzyszenie powstało 3 grudnia 2010 roku - głównym celem stowarzyszenia jest niesienie pomocy 
osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Stosując innowacyjne wynalazki 
dydaktyczne i sprzęt multimedialny przyciąga uczestników na zajęcia edukacyjne, wychowawcze, 
integracyjne i rozrywkowe. Swoją działalnością wspiera również osoby w wieku emerytalnym i osoby 
niepełnosprawne. Współpracuje z placówkami oświatowymi, instytucjami publicznymi oraz lokalnymi 
instytucjami pomocy społecznej. Mottem działalności są słowa Juliusza Verne: „Niesienie pomocy czyni 
z nas prawdziwych ludzi". 

5. Stowarzyszenie „Zielona Pomoc” 

Celem stowarzyszenia jest pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom będącym w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Działania na rzecz rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego, prowadzenie działalności charytatywnej, podtrzymywanie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej, 
pomoc Polonii i Polakom za granicom, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 
działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, 
rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 
promocja zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniami z pracy. 

6. Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” 

Uniwersytet Trzeciego Wieku to jednostka, której głównym celem działalności jest aktywizacji osób 
starszych 50+ i wykorzystanie ich potencjału – wiedzy, doświadczenia, umiejętności, dla rozwoju 
społeczeństwa, szczególnie społeczeństwa lokalnego.  Studentami Uniwersytetu są osoby starsze, 
które po latach pracy, wychowywania dzieci czy też wnuków, chcą spotykać się z podobnymi do siebie 
osobami, osobami z podobnymi problemami, ale też pasjami, czy organizować sobie wolny czas, 
którego często mają w nadmiarze. Na zajęciach UTW mają szanse ponownie otworzyć się na otaczający 
ich świat i czerpać radość ze spędzanego wspólnie z „rówieśnikami” czasu.    

7. Lokalna Grupa Działania „Nad Drzewiczką”  

Stowarzyszenie od 2008 roku działa na rzecz rozwoju turystyki, rekreacji i sportu na terenie Gminy. 
Organizuje liczne imprezy rekreacyjne dla mieszkańców.   

8. Polski Związek Niewidomych Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Drzewicy  

Koło Polskiego Związku Niewidomych w Drzewicy istnieje od 1993 roku. Koło zrzesza osoby niewidome 
i słabowidzące. Od 1993 do 1999 roku Koło zrzeszało osoby z terenu gminy i miasta Nowe Miasto, 
gminy i miasta Drzewica oraz gmin: Odrzywół, Klwów, Potworów i Gowarczów. Po reformie 
administracyjnej w 1999 do 2003 r. Koło Polskiego Związku Niewidomych w Drzewicy obejmowało 
osiem gmin powiatu opoczyńskiego, zrzeszało 100 członków. Od 2003 roku uruchomiono w Drzewicy 
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla członków PZN z terenu Gminy Drzewica kierowany przez 
Aleksandrę Domańską i Leokadię Hajęcką. Koło zrzesza 28 członków. Koło organizuje szkolenia 
z zakresu orientacji przestrzennej i samoobsługi, prelekcje na temat metod rehabilitacji i zasad ich 
stosowania, prelekcje usprawniania widzenia i okulistyczne. Za uzyskane środki dokonuje zakupów 
sprzętu rehabilitacyjnego m.in. zegarków mówiących, lasek, płynomierzy dźwiękowych, 
ciśnieniomierzy, termometrów i glukometrów mówiących. 
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9. Ludowy Klub Kajakowy Drzewica 

Celem klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania 
klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport. Klub kajakowy w Drzewicy 
funkcjonuje już ponad 40 lat. Corocznie na torze slalomowym w Drzewicy odbywają się regaty 
kajakowe z udziałem klubów kajakowych z całej Polski.  

10. Miejsko Gminny Klub Sportowy „Drzewica” 

MGKS „Drzewica” istnieje od 1924 roku, a przez blisko 90 lat nosił w swojej nazwie fabrykę „Gerlach”, 
niegdyś będąca jego sponsorem. Klub zrzeszony w Okręgowym Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie 
Trybunalskim, działa dla propagowania kultury fizycznej i zdrowotnej, szkolenia młodzieży, 
organizowania czasu wolnego i odnoszenia sukcesów w piłce seniorskiej. 

11. Ludowy Klub Sportowy Radzice 

Celem klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania 
klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport. Klub funkcjonuje od 1988 
roku. Co roku na stadionie w Radzicach Dużych organizowany jest Turniej o Puchar Stanisława 
Kowalczyka „BRATA”. 

12. Koła Gospodyń Wiejskich 

Na terenie gminy funkcjonują KGW w Radzicach Dużych i Radzic Małych, Żardkach, Brzuzie, Trzebinie, 
Idzikowicach, Domasznie, Dąbrówce, Werówce, Jelni, Zakościelu, Brzustowcu, Krzczonowie oraz 
w Strzyżowie. W 2019 roku powstało Koło Gospodyń Miejskich Drzewiczanki. organizacje przede 
wszystkim kultywują folklor opoczyński, uczestnicząc w lokalnych i regionalnych świętach ludowych.  

13. Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Drzewica7 

Na terenie Gminy Drzewica działa 11 ochotniczych straży pożarnych. Dwie z nich funkcjonują 
w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. 

14. Koło Nr 3 w Drzewicy Polskiego Związku Wędkarskiego 

Początki koło sięgają lat pięćdziesiątych XX wieku. W 2017 roku koło obchodziło 65-lecie istnienia. 
Zarząd organizuje cykliczne imprezy wędkarskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, m.in. „Wakacje 
z wędką”. Wędkarze biorą także udział w zawodach wyjazdowych. Koło zrzesza ok 300 członków. 

1. Koło Łowieckie „Gerlach” w Drzewicy 

Koło powstało w 1965 roku. Swoim zasięgiem obejmuje północno-wschodnią część Gminy. 

 

PROMOCJA GMINY 

Celem strategicznym promocji jest zwiększenie zainteresowania Gminą Drzewicą przy wykorzystaniu 

potencjału miejscowego i szans tkwiących w otoczeniu oraz tworzeniu wizerunku gminy atrakcyjnej, 

przyjaznej dla mieszkańców i gości. Promocja obejmuje zorganizowane działania, polegające na 

prezentowaniu walorów przyrodniczych, rekreacyjnych, turystycznych i kulturowych, jak również 

ukazywanie działań samorządu związanych z rozwojem infrastruktury technicznej i społecznej.  

 

 
7 Więcej o OSP w rozdziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.” 
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Działania promocyjne dzielimy na dwa obszary: 

▪ Promocja wewnętrzna – skierowana do mieszkańców. Jej celem jest kształtowanie 
pozytywnego wizerunku Gminy jako miejsca przyjaznego, o wielu walorach, w którym warto 
mieszkać i do którego warto powracać. W tym obszarze wykorzystujemy m.in. SMS-owy 
System Informowania Mieszkańców o planowanych imprezach, uroczystościach i zagrożeniach 
np. atmosferycznych. 

▪ Promocja zewnętrzna skierowana jest głównie do mieszkańców regionu, osób odwiedzających 
naszą Gminę, także mieszkańców sąsiednich gmin i miasteczek. W celach promocyjnych 
świadomie wykorzystujemy wartości regionu i kreujemy atrakcyjną „osobowość” Gminy 
Drzewica i jej mieszkańców oraz staramy się pokazać wszystkie działania realizowane na 
terenie naszej gminy. 
 

Promocja Gminy Drzewica uzupełnia Strategię Rozwoju Lokalnego Drzewicy, określa jej formy i zakłada 

partnerską współpracę wszystkich podmiotów o charakterze społecznym, edukacyjnym, turystycznym, 

rekreacyjnym, sportowym i kulturalnym. Dlatego też szczególną rolę w zakresie promocji Gminy 

Drzewica odgrywa współpraca z Regionalnym Centrum Kultury, placówkami oświatowymi, klubami 

sportowymi, kołami gospodyń wiejskich oraz organizacjami pozarządowymi. Współpracujemy również 

z podmiotami o podobnym charakterze spoza gminy. Do najistotniejszych działań nalezą te związane 

ze współpracą przy organizacji wydarzeń wraz z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi czy Warszawie. 

Włączenie się władz wojewódzkich chociażby poprzez objęciem patronatem honorowym wielu działań 

podnosi zarówno rangę jak i prestiż wszystkich wydarzeń. W roku 2019 przykładem takiej współpracy 

Gmina Drzewica była współorganizacja Finałów XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach 

letnich – Lubuskie 2019.  

Najważniejszym źródłem informacji na temat działań Gminy są: 

▪ strona internetowa Urzędu Miejskiego Drzewica: www.drzewica.pl; 
▪ lokalne media i prasa; 
▪ media społecznościowe (Facebook, Instagram) dla propagowania wydarzeń w Gminie 

Drzewica; 
▪ tablice informacyjne usytuowane na terenie Gminy Drzewica, w tym multimedialny bilbord 

znajdujący się na Placu Wolności; 
▪ SMS-owy System Informowania Mieszkańców. 

 

Organizujemy i współorganizujemy imprezy sportowe o charakterze lokalnym, regionalnym  

a także ponad regionalnym m.in.:  

▪ Regaty kajakowe, 
▪ Rajdy pieszo rowerowe, 
▪ Spływy kajakowe, 
▪ Halowy Turniej w Piłce Nożnej, 
▪ Piłkarski Turniej „Brata” w Radzicach Dużych, 
▪ Turnieje w piłce siatkowej, 
▪ Zawody w „Lotach gołębi pocztowych”, 

▪ Zawody w kajak polo na Zalewie Drzewickim, 

▪ Rozgrywki szachowe i warcabowe o Puchar Burmistrza, 

▪ Wyścig kolarski „Szlakiem Walk Majora Hubala”, 

▪ Bieg uliczny „Drzewica Summer Run”, 
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▪ Otwarte Mistrzostwa Instruktorów Kajakarstwa, 

▪ Letni Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza, 

▪ Imprezy cykliczne na Orliku. 

Wyróżnikiem Gminy jest tor Kajakarstwa Górskiego usytuowany na nizinie. Chcemy by z każdym 

rokiem coraz więcej osób miało możliwość odwiedzenia obiektu przez uczestnictwo  

w zawodach sportowych jak również przez obecność w charakterze kibiców. Szczególna rolę w tym 

zakresie odgrywa promocja imprez sportowych, które odbędą się w Drzewicy. Integralną częścią nie 

tylko toru kajakowego, ale również krajobrazu i mapy sportowej Drzewicy jest Zalew Drzewicki. 

Promocja rozbudowanego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzewicy obejmuje organizację rozgrywek 

kajak – polo oraz kreowanie aktywnego wypoczynku oraz walorów turystycznych miasta poprzez 

przygotowywanie materiałów promocyjnych w postaci spotów relacjonujących wydarzenia z terenu 

Ośrodka.   

Marka miasta w strategii promocji jest komunikatem wielopoziomowym, opartym na: 

▪ Systemie wyróżników miasta, czyli idei przewodniej marki, 
▪ Strategii promocji w szerszym rozumieniu, czyli strategii komunikacji, 
▪ Systemie komunikacji, czyli nazwie marki i sloganie promocyjnym, 
▪ Systemie identyfikacji wizualnej. 
 

Tworzenie pożądanego obrazu miasta powinno być więc prowadzone wielotorowo, na każdym 

poziomie komunikując te same cechy wyróżniające miasto. Na poziomie komunikacji i kreacji miasta 

ważna jest spójność przesłania, czyli idea przewodnia marki, wypływająca z misji, oparta na 

największych atutach jako wyróżnikach marki. 

Ze względu na budowanie indywidualnego i wyrazistego obrazu miasta, dla celów promocyjnych, jako 

najważniejsze wybrano następujące: 

▪ Atrakcyjna lokalizacja (centralna Polska), 
▪ Atrakcyjne i różnorodne walory: 

− turystyczne, rekreacyjne i przyrodnicze, 

− baza sportowa stanowi potencjał oraz szansę medialnej promocji, 

− obiekt RCK i imprezy kulturalne, 

− bogata historia miasta i zasoby historyczne, 

− rozwinięta infrastruktura oraz liczne projekty inwestycyjne. 

Kreowanie wizerunku Gminy Drzewica zostanie oparte na podkreśleniu ww. atutów w taki sposób aby 

osiągnąć następujący przekaz: 

▪ Unikatowy – zbudowany na oryginalnym motywie przewodnim, 
▪ Atrakcyjny – oddziałując na emocje i odczucia, będzie wzbudzać pozytywne skojarzenia, 
▪ Prosty – oparty na jednym indywidualnym i wyrazistym elemencie, 
▪ Aktualny i wiarygodny – musi wynikać z faktycznych cech i elementów wyróżniających miasto 

i gminę oraz dotyczyć realistycznej wizji przyszłości miasta. 
 

Głównym zamiarem tychże kroków będzie określenie osobowości miasta poprzez odpowiednią 

atmosferę komunikacyjną i pożądane skojarzenia na tle innych podobnych. Ważnym elementem 

będzie również odpowiednia koordynacja działań promocyjnych realizowanych przez Urząd Miejski 
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w Drzewicy, jak również przez inne jednostki działające na terenie gminy. Zakładając realizację celów 

misji promocji miasta mamy nadzieję uzyskać większą efektywność działań promocyjnych 

co w następstwie doprowadzi do skutecznego dotarcia do określonych grup docelowych.  

Drzewica – POCZUJ PASJE  

W 2019 roku Gmina Drzewica wprowadziła do przestrzeni audiowizualnej logotyp pn. „Drzewica – 

poczuj pasje”. Identyfikator Gminy Drzewica w postaci logotypu jest jednym z podstawowych 

elementów systemu graficznego w materiałach i drukach biurowych. Logotyp wykorzystywany jest 

także na plakatach i materiałach promujących Gminę Drzewica (zaproszenia, ulotki, foldery, gadżety). 
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Radio RMF FM w Drzewicy 

W 2019 roku Gmina Drzewica nawiązała współpracę z ogólnopolskim radiem RMF FM. Stało się to za 

sprawą internetowego konkursu, podczas którego słuchacze mają możliwość, za pomocą głosów 

oddanych przez Internet, zadecydować w jakim mieście pojawi się „żółto-niebieskie miasteczko” Radia 

RMF FM. Głosami internautów, Drzewica zwyciężyła w jednej z edycji konkursu, dzięki czemu 

23 czerwca 2019 roku w parku na Placu Wolności stanęło radiowe miasteczko. Mieszkańcy mogli tam 

napić się kawy, zjeść popcorn, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w specjalnie przygotowanej ramce, 

czy otrzymać balonik. Podczas gdy w parku trwał radiowy piknik, wóz satelitarny przemierzał ulicę 

Drzewicy, by spotkać się z naszymi mieszkańcami oraz wysłuchać, co Drzewica ma do zaoferowania. 

Od 9:00, co godzinę, aż do 14:00 na antenie Faktów RMF FM można było usłyszeć Drzewiczan. Powstało 

również wiele ciekawych wideo oraz fantastycznych zdjęć. Wszystko co udało się udokumentować tego 

dnia znalazło się nie tylko w cogodzinnych serwisach informacyjnych, ale także na stronie internetowej 

oraz w social mediach Radia RMF FM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: UM w Drzewicy 

 

Rycerski Piknik na Podzamczu w Drzewicy 

W 2019 roku Drzewica świętowała wyjątkowy jubileusz. 5 maja 1429 r. w Nieszawie, Król Władysław 

Jagiełło podpisał akt nadania praw miejskich Drzewicy. Obchody rocznicowe rozpoczęły się 4 maja. 

Wtedy to wokół Drzewickiego zamku odbył się piknik rycerski. Na podzamczu stanął prawdziwy 

średniowieczny obóz z historycznymi kramami i stanowiskami. Na licznie gromadzących się wokół 

zamku Prymasa Drzewickiego mieszkańców czekały m.in.: podpłomyki, kuglarze, kram tkacki, 

zbrojownia, tor łuczniczy, namiot kasztelański czy walki zbrojnych. Dopełnieniem dnia pełnego 
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średniowiecznych wrażeń był koncert muzyki średniowiecznej oraz specjalny pokaz ognia i tańca 

z ogniem po zmroku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: UM w Drzewicy 

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy – obchody 590. Rocznicy nadania praw miejskich 

Drzewicy  

W dniu 5 maja 2019 roku odbyła się XVIII Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy – tym razem Radni 

wyjątkowo obradowali nie na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, lecz na sali widowiskowej 

Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy. Przebieg sesji miał uroczysty charakter – wszystko ze 

względu na rocznicę 590-lecia Nadania Praw Miejskich Drzewicy. Zanim jednak radni zasiedli do obrad 

a zaproszeni goście oraz mieszkańcy na widowni RCK, w kościele parafialnym w Drzewicy odbyła się 

Msza Święta w intencji mieszkańców. Mszę odprawił ks. Jacek Wieczorek – Drzewiczanin, Dyrektor 

Radia PLUS Radom, przy asyście Proboszcza Drzewickiej Parafii – ks. Adama Płuciennika oraz ks. Prałata 

Stanisława Madeja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: UM w Drzewicy 
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I. Sesja Dzieci i Młodzieży w Drzewicy 

 1 czerwca na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy odbyła się historyczna, I. Sesja 

Dzieci i Młodzieży w Drzewicy. Obrady uświetniły obchody 590. Rocznicy Nadania Praw Miejskich 

Drzewicy.  

 Skład I. Młodzieżowej Sesji Rady Miejskiej w Drzewicy:  

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy: 
1. Kowalska Agata, zespół: KPM KWIAT POLSKIEJ MŁODZIEŻY 
2. Worach Aleksandra, zespół: KAMPANIA WYBORCZA MWK 
3. Wesołowska Magdalena, zespół: 3GC – AVENGERS 
4. Bogatek Iga, zespół: KBB 
5. Wójcik Małgorzata, zespół: 3M 
6. Białek Kordian, zespół: DORADO 
7. Wlazło Małgorzata, zespół: III A.G. 
8. Stachniak Natalia, zespół: JSS 

 
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych: 

1. Tkaczyk Aleksandra, zespół: ATOMÓWKI 
2. Błażejewicz Karolina, zespół: TEAM „SŁODZIAKI” 

 
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domasznie: 

1. Gosa Dawid, zespół: MŁODZI I SPRAWIEDLIWI 
 

Szkoła Podstawowa w Brzustowcu: 
1. Stropa Zuzanna, zespół: TEAM BRUNETEK 

 
Szkoła Podstawowa w Idzikowicach: 

1. Kmiecik Szymon, zespół: RAZEM MOŻEMY WSZYSTKO 
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy: 
1. Oracz Martyna, zespół: KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI 
2. Noga Gabriela, zespół: MŁODA GWARDIA 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: UM w Drzewicy 
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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Charakterystyka organizacyjna Posterunku Policji w Drzewicy8 

 

Od 7 grudnia 2016 r.  na terenie gminy i miasta Drzewica oraz gminy Poświętne funkcjonuje utworzony 

Posterunek Policji w Drzewicy, w kład którego wchodzi 9 etatów policyjnych oraz jeden etat cywilny. 

Struktura jednostki przedstawia się następująco;  

− kierownik, 

− trzech dzielnicowych, 

− asystent dzielnicowych, 

− czterech funkcjonariuszy zespołu d/s prewencji, 

− pracownik cywilny prowadzący sekretariat. 

 

Posterunek otwarty jest od poniedziałku do piątku w godz. 7-15, jednakże, jeżeli potrzeba służby tego 

wymaga czynny jest również w niestandardowych dniach i godzinach.  Obsada dzielnicowych pozostała 

bez zmian i tak teren miasta Drzewica obsługuje asp. Paweł Janik a gminy Drzewica mł.asp. Michał 

Szczepanik oraz gm. Poświętne sierż. sztab. Anna Kucharska-Balcerek. Służba patrolowa pełniona jest 

całodobowo, gdzie z uwagi na stan etatowy uzupełniana jest przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji 

Komendy Powiatowej w Opocznie.  

 

Zagadnienia ogólne – problematyka prewencyjna. 

Interwencje policyjne w rejonie działania PP w Drzewicy wg stanu w SESPOL 

 

Rok /  
Miejsce 

2017 2018 2019 

Interwencje ogółem  1443 1245 1626 

 

 

Liczba procedur NK prowadzonych przez dzielnicowych na terenie Gminy Drzewica 

 

Rok / 
Miejsce 

2017 2018 2019 

Miasto 
Drzewica 

15 8 9 

Gmina 
Drzewica 

24 30 17 

Razem 39 38 26 

 

Powyższa tabela przedstawia wykaz liczbowy procedury Niebieska Karta, obejmujący swoim zakresem 

okres 2017 – 2019, należy podkreślić iż wartości te są zbliżone  przez co należy rozumieć, iż ten aspekt 

społeczny jakim jest przemoc  w rodzinie nadal jest widoczny i dążyć należy do jego minimalizowania 

w sferze społecznej, nie mniej jednak nie możemy zapominać o istotnej w tej materii kwestii tzw., 

ciemnej liczby zjawisk przemocy domowej, których areną są cztery domowe ściany 

 
8 Analiza Prewencyjna opracowana została przez Posterunek Policji w Drzewicy 
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i wielopłaszczyznowa trudność w ujawnianiu owych zjawisk / wstyd, anonimowość, znieczulica 

społeczna sąsiadów, etc., .  

 

Inne efekty służb prewencyjnych uzyskane przez służby patrolowe PP w Drzewicy na przestrzeni 

2017-2018 roku w porównaniu do roku 2019 

 

Naturalnie w/w dane nie stanowią pełnego katalogu działań policji, choć niewielkie, siły tutejszej 

jednostki w minionym roku w większości bardziej istotnych i wymiernych działań prewencyjnych 

osiągnęły zbliżone wyniki do laty poprzednich, czego dowodem są min., niektóre z n/w danych. 

 

Rok /  

kategoria  

2017 2018 2019 

Legitymowani 4329 3576 4293 

Wywiady, ustalenia, pisma 

zlecone 

514 599 569 

Mandaty karne 289 215 241 

Pouczenia 760 727 706 

 

 

Stan zagrożenia na drogach w roku 2019 na terenie Gminy Drzewica 

w porównaniu do lat 2017/2018 

 

Droga  Liczba wypadków 

2017 / 2018/2019 

Liczba zabitych 

 2017/ 2018/2019 

Liczba 
Rannych 
2017 / 2018/2019 

Liczba 
Kolizji 
2017 / 2018/2019 

W – 728 

 

3 / 4 /2 0 / 0 / 0 3 / 8 / 3 28 / 20 /14 

Drogi 

gminne 

i powiatowe  

6/ 5 / 12 1 / 0 / 2 5 / 7 / 13 28 / 34 / 37 

Razem  9 / 9 / 14 1 / 0 / 2 8 / 15 / 16 56 / 54 / 51 
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 Przestępczość – zagadnienia ogólne.  

Zagrożenie przestępczością na terenie działania PP w Drzewicy w 2019 w porównaniu do 2018 roku. 

 

 

Rejon / Rok 

 

 

2018 

 

2018 

 

2019 

 

2019 

 Przestępstwa 

stwierdzone 

Przestępstwa 

wykryte % 

Przestępstwa 

stwierdzone 

Przestępstwa 

wykryte % 

- miasto 

Drzewica -  

48 76,24 % 75 84,04 % 

- gmina 

Drzewica -  

47 71,15 % 74 66,15 % 

Ogółem  104 73,07 % 95 74,09 % 

 

 

Powyższa tabela obrazuje zagrożenie występowania przestępczością odnotowaną w policyjnej analizie 

przestępczości w skali całego terenu działania PP w Drzewicy. Wyraźnie widać, iż w roku 2019 nastąpił 

wzrost przestępczości w porównaniu do roku 2018. Stałym elementem w/w analizy jest poziom 

występowania zagrożeń na danym rejonie, najwięcej zdarzeń odnotowano w ubiegłym roku na terenie 

miasta Drzewica, a następnie na terenie gm. Drzewica, jednakże ilości zdarzeń o charakterze 

przestępczym jest zbliżona do siebie.   

 

Przestępczość na terenie działania PP w Drzewicy w 2019 roku po wybranych grupach 

aktów prawnych, w porównaniu do lat poprzednich 

 

Kategoria / Rok  

2017 

 

2018 

 

2019 

Uszczerbek na zdrowiu 3 2 4 

Bójka i pobicie 2 0 1 

Kradzież 11 9 11 

Kradzież z włamaniem 23 11 10 

Rozbój i przestępstwa 

rozbójnicze 

1 0 0 

Zniszczenia mienia 1 2 5 

Przestępstwa narkotykowe 8 6 24 

Kierowanie w stanie 

nietrzeźwości 

10 18 16 
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W w/w analizie danych na uwagę zasługują kategorie w postaci: kradzieży z włamaniem, kradzieży 

mienia oraz przestępstw narkotykowych. Analiza i wiedza policyjna prowadzą bowiem do wniosków, 

iż to właśnie te kategorie winny stanowić bez wątpienia główny przedmiot policyjnego 

zainteresowania, rozumianego w jego wszelkich aspektach, w najbliższym czasie.  

 

Podsumowanie. 

 

Powyżej przedstawiono syntetyczną analizę funkcjonowania Posterunku Policji oraz uzyskanych 

efektów służb jednostki na przestrzeni 2019 roku, w niektórych elementach porównując je do danych 

za okres kilku ostatnich lat. Analiza ta ma za zadanie min., wypracowanie kierunków naszego głównego 

zainteresowania w roku 2020 zarówno w sferze zagadnień prewencyjnych, a w szczególności w głównej 

mierze ukierunkować realizację zadań na wykrywalność czynów ukierunkowanych na mienie / 

włamania, kradzieże / oraz na zagadnienie narkotyków, a nadto; 

1. dążyć do utrzymania wzrostowej tendencji w ilości kierowanych do zadań służb patrolowych     

i obchodowych, a także w porozumieniu z samorządem Drzewicy kontynuować system służb 

ponadnormatywnych kierowanych na teren miasta Drzewica, 

2. poddać analizie warunki infrastrukturalne „sprzyjające” zjawiskom przestępnym w celu 

sygnalizowania władzom samorządowym konieczności podejmowania określonych środków 

zaradczych, 

3. organizować debaty społeczne i spotkania z mieszkańcami celem podnoszenia świadomości 

prawnej i obywatelskiej społeczeństwa w kreowaniu poczucia bezpieczeństwa w swoim 

miejscu zamieszkania, pracy, 

4. podjąć zagadnienie profilaktyki społecznej, poprzez organizację wespół z podmiotami poza 

policyjnymi / RCK, GKRPA etc., / różnego rodzaju przedsięwzięć skierowanych do dzieci, 

młodzieży, a także osób starszych, 

5. maksymalizować rzetelność w realizacji zadań patrolowych, w godzinach nocnych 

i popołudniowo - wieczornych; 

6. maksymalizować rozpoznanie lokalnego środowiska, etc.,  

7. dążyć do pozyskiwania wiedzy operacyjnej na temat zdarzeń, osób, zjawisk mogących mieć 

istotne znaczenie dla procesu wykrywczego podczas realizowania każdej ze służb, 

8. prowadzenia intensywnych działań profilaktycznych zmierzających do podniesienia poziomu 

zabezpieczenia mienia, reakcji na osoby i zjawiska związane z problematyką bezpieczeństwa 

osób i mienia.  

 

DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W DRZEWICY 

Na terenie Gminy Drzewica działa 11 jednostek OSP, w tym dwie należące do Krajowego 
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego: Drzewica i Krzczonów. W powiecie opoczyńskim to właśnie na 
terenie Gminy Drzewica jest najwięcej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Wszystkie jednostki OSP 
są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i działają jako stowarzyszenia w następujących 
miejscowościach: Drzewica, Domaszno, Radzice Duże, Krzczonów, Strzyżów, Brzustowiec, Jelnia, 
Zakościele, Dąbrówka, Trzebina, Żardki. Najstarszą jednostką na terenie gminy jest OSP Drzewica 
założona w 1916 roku, OSP Żardki powstała najpóźniej - w 1957 r. 
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Rok założenia OSP w Gminie Drzewica 

 

Miejscowość Rok zał. 

1. Brzustowiec 1917 

2. Dąbrówka 1954 

3. Domaszno 1927 

4. Drzewica 1916 

5. Jelnia 1945 

6. Krzczonów 1928 

7. Radzice Duże 1926 

8. Strzyżów 1954 

9. Trzebina 1946 

10. Zakościele 1954 

11. Żardki 1957 

Źródło:  https://www.osp.org.pl/2018/rezultat.php 

Celem OSP są: działania na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami 
żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami; wykonywanie zadań 
z zakresu ochrony przeciwpożarowej zleconych przez organy administracji publicznej; działanie na 
rzecz ochrony środowiska; informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych 
zagrożeniach miejscowych oraz sposobach ich zapobiegania; rozwijanie i  upowszechnianie 
działalności kulturalnej i sportowej; organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci 
i młodzieży. 

Zapewnieniem ciągłości szeregów OSP są młodzieżowe drużyny pożarnicze, w których 
młodzież poznaje tajniki strażackiej służby, zasady zapobiegania pożarom oraz zachowania w wypadku 
zagrożenia. Ogółem w Gminie działa 6 drużyn młodzieżowych, do których należy 22 dziewcząt i 46 
chłopców w wieku 12-18 lat. Przy OSP w Drzewicy, Krzczonowie, Domasznie, Żardkach, Jelni 
i Brzustowcu funkcjonują Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. W  Radzicach Dużych działa jedyna 
na terenie gminy kobieca Drużyna Pożarnicza. Wszystkie jednostki posiadają strażnice, w których 
garażowane są samochody pożarnicze oraz przechowywany jest sprzęt gaśniczy, ratowniczy, 
umundurowanie, odzież ochronna i specjalna.  

W OSP Drzewica i Krzczonów działa elektroniczny system selektywnego alarmowania - 
załączający systemy alarmowe w chwili zadysponowania tych jednostek do wyjazdu. Strażacy z tych 
jednostek oraz w OSP Radzice Duże, korzystają z systemu alarmowego E-remiza, powiadamiającego 
każdego z nich drogą SMS o zaistniałym pożarze, wypadku czy miejscowym zagrożeniu.  
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Na podstawie dokumentów z walnych zebrań sprawozdawczych w OSP za rok 2019, liczba 
druhów w poszczególnych jednostkach jest następująca:  

 

Liczba członków zwyczajnych w poszczególnych jednostkach OSP 

Lp. 
Miejscowoś

ć 
Mężczyźn

i 
Mężczyźn

i 18-65 

Mężczyźn
i ponad 

65 

Kobiet
y 

Kobiet
y 18-65 

Kobiet
y 

ponad 
65 

Mężczyźni 
mogący 

brać 
bezpośredn

i udział w 
akcjach rat.-

gaśn. 

Kobiety 
mogące 

brać 
bezpośredn

i udział w 
akcjach rat.-

gaśn. 

1. Brzustowiec 29 27 2 3 3 0 10 1 

2. Dąbrówka 20 13 7 0 0 0 2 0 

3. Domaszno 25 22 3 0 0 0 10 0 

4. Drzewica 41 35 6 1 1 0 33 0 

5. Jelnia 34 29 5 0 0 0 11 0 

6. Krzczonów 37 34 3 0 0 0 25 0 

7. 
Radzice 

Duże 
40 36 4 10 10 0 22 0 

8. Strzyżów 17 17 0 3 3 0 4 0 

9. Trzebina 24 20 4 2 2 0 6 0 

10
. 

Zakościele 29 24 5 0 0 0 7 0 

11
. 

Żardki 26 24 2 0 0 0 4 0 

Źródło: https://www.osp.org.pl/2018/rezultat.php 

 

Ogółem na terenie gminy jest 321 członków zwyczajnych OSP, w tym mężczyzn 305, kobiet 16. 
Liczba członków honorowych 7, wspierających 3. 
Liczba członków razem 331, w tym mężczyzn 314, kobiet 17. 
Liczba członków zwyczajnych mogący brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 131, 
w tym mężczyzn 130, kobiet 1. 

 

Ilość interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej w celu likwidacji skutków miejscowych zagrożeń 
(zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego, działań człowieka lub naturalnych sił przyrody, 
stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska) przewyższa ilość pożarów.  
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Ilość poszczególnych rodzajów zdarzeń w roku 2019. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Źródło: Opracowanie własne 
 
Najbardziej aktywną wśród Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Drzewica w 2019 roku 

była jednostka z Drzewicy. Drzewiccy ochotnicy wyjeżdżali do różnych działań w sumie 123 razy. OSP 
Drzewica będąca w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, do którego w powiecie opoczyńskim 
należy 18 OSP, posiada od lat największą liczbę wyjazdów do pożarów i miejscowych zagrożeń.  
Na drugim miejscu w tym zestawieniu znalazła się OSP Krzczonów   z 40 wyjazdami, a na trzecim 
miejscu OSP Radzice Duże – 36 wyjazdów. 

 
Liczba wyjazdów do zdarzeń 

Lp. Miejscowość Pożary - wyjazdy Miejscowe zagrożenia - wyjazdy Wyjazdy gospodarcze 

1. Brzustowiec 3 6 8 

2. Dąbrówka 0 0 3 

3. Domaszno 11 0 2 

4. Drzewica 49 61 11 

5. Jelnia 0 0 2 

6. Krzczonów 18 11 11 

7. Radzice Duże 20 9 0 

8. Strzyżów 0 0 0 

9. Trzebina 0 1 0 

10. Zakościele 0 0 17 

11. Żardki 1 0 18 

Źródło: https://www.osp.org.pl/2018/rezultat.php  

102

88

72
Pożary - wyjazdy

Miejscowe zagrożenia -
wyjazdy

Wyjazdy gospodarcze
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W działaniach ratowniczych wzięło udział 1233 strażaków ochotników.  W 6 jednostkach 

znajdują się samochody ratowniczo-gaśnicze lekkie, a w 5 samochody ratowniczo- gaśnicze średnie, 
OSP Drzewica posiada 2 samochody ratowniczo-gaśnicze ciężkie.  

Dla właściwego zabezpieczenia logistycznego jednostek OSP Urząd Miejski w Drzewicy 
przekazał 378.244,70 zł. na działalność bieżącą.  OSP Krzczonów i OSP Drzewica otrzymały z PSP 
w ramach KSRG 19.327 zł., OSP Drzewica 4.161,00 zł OSP Krzczonów 15.166,00 zł. W ramach 
dofinansowania „5000+” dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gmina Drzewica otrzymała 
60.000 zł.- najwyższą kwotę w powiecie opoczyńskim. Zrealizowano zakupy sprzętu ratowniczo- 
gaśniczego, medycznego, sportowego oraz elementy umundurowania. Zorganizowano zawody 
sportowo-pożarnicze, uroczystości strażackie i patriotyczne Przeprowadzono szkolenia i pogadanki.  

W 2019 roku odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, które cieszą się niesłabnącym 
zainteresowaniem mieszkańców. Do zawodów przystąpiło trzynaście zespołów: osiem męskich, jedna 
kobieca oraz cztery młodzieżowe. 

 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W GMINIE 

W dniu 22 sierpnia 2007 roku weszła w życie ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 

2007 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1398). Rozwiązania przyjęte w ustawie o zarządzaniu kryzysowym mają 

pomóc w przygotowaniu do przeciwdziałania skutkom zdarzeń o znacznych rozmiarach, z którymi nie 

mogą radzić sobie pojedyncze podmioty i służby a wymagane jest działanie skoordynowane. 

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania 

bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu 

do podejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku 

wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz odtwarzaniu infrastruktury lub przywracaniu jej pierwotnego 

charakteru. 

Sytuacja kryzysowa to stan narastającej destabilizacji powodujący intensywne, trwałe i długofalowe 

pogorszenie funkcjonowania społeczeństwa i państwa. Charakteryzuje się eskalacją zagrożenia, utratą 

kontroli nad ograniczeniem skutków zdarzenia przez poszczególne służby, inspekcje lub straże. 

Sytuacja taka, może powodować ujemne skutki w gospodarce a także może mieć wpływ na stosunki 

zagraniczne. 

Reagowanie kryzysowe to bieżące działania służb ratowniczych przeciwdziałające wszelkim 

zdarzeniom: 

- zagrażającym zdrowiu i życiu obywateli oraz środowisku, 

- niesienie pomocy poszkodowanym, 

- zmierzające do ograniczenia lub zlikwidowania ich skutków. 

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest Burmistrz. 

Do zadań Burmistrza w sprawach zarządzania kryzysowego należy kierowanie działaniami związanymi 

z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy oraz 

realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego. W śród zadań z planowania cywilnego 

do obowiązków Burmistrza należy opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia 

gminnego planu zarządzania kryzysowego. Burmistrz na terenie gminy jest organem właściwym 
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do zarządzania, organizowania i prowadzenia szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania 

na potencjalne zagrożenia oraz wykonywania przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego 

funkcjonowania gminy. 

Wśród kompetencji Burmistrza jest również przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze 

terrorystycznym oraz działania z zakresu infrastruktury krytycznej. Swoje zadania Burmistrz wykonuje 

przy pomocy komórki organizacyjnej urzędu gminy właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego. 

Organem pomocniczym Burmistrza w zarządzaniu kryzysowym jest Gminny Zespół Zarządzania 

Kryzysowego. Został on powołany przez Burmistrza i wykonuje zadania związane z oceną 

występujących potencjalnych zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców, 

prognozowanie tych zagrożeń oraz przygotowanie propozycji działań. Zespół ten przekazuje do 

wiadomości publicznej informacje związane z zagrożeniami. W skład gminnego zespołu, którego 

pracami kieruje Burmistrz, wchodzą osoby zatrudnione w urzędzie gminy i gminnych jednostkach 

organizacyjnych. W razie potrzeby do pracy w zespole mogą być powołane inne osoby. Gminny zespół 

zwoływany jest przez Burmistrza po wystąpieniu sytuacji kryzysowych, których skutki wymagają 

usuwania w dłuższym przedziale czasowym, kiedy trzeba m. in. zapewnić zabezpieczenie logistyczne 

profesjonalnych służb ratunkowych, organizować pomoc poszkodowanym, usuwać skutki zniszczeń, 

przywracać stan poprzedzający sytuację kryzysową. 

Na mocy stawy burmistrz na obszarze gminy zapewni ma także realizację takich zadań, jak: 

− współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej; 

− nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego   

ostrzegania ludności; 

− współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska; 

− współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne; 

− stały dyżur na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa. 

Finansowanie zarzadzania kryzysowego. 

Finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie gminnym planuje się 

w ramach budżetu gminy na dany rok budżetowy. W budżecie Gminy jest co roku tworzona rezerwa 

celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej 

niż 0,5% bieżących wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki 

na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu. Na finansowanie zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej jednostki samorządu terytorialnego otrzymują z budżetu państwa dotacje 

celowe. Dotacje mogą być także przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu 

zarządzania kryzysowego. 
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GMINA DRZEWICA W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH 

POLSKA SIEĆ ODNOWY I ROZWOJU WSI  

7 kwietnia 2016 roku Gmina Drzewica przystąpiła do Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju. Na dorocznym 

spotkaniu członków sieci odbywającym się w Gminie Bieliny, została podjęta uchwała dotycząca 

członkostwa Gminy Drzewica w PSORW. Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW) to porozumienie 

gmin wiejskich i miejskich z terenu Polski, powstałe 11 mara 2013 roku na wzór sieci w wielu państwach 

europejskich, które wymieniają się doświadczeniami, wiedzą i praktyką w zakresie rozwoju obszarów 

wiejskich. Formułą działania Sieci jest partnerstwo członków PSORW na rzecz upowszechniania 

i wymiany doświadczeń w zakresie zarządzania rozwojem opartym na modelu partycypacyjnym oraz 

poszukiwanie nowych rozwiązań dla wsi i obszarów wiejskich. Członkowie Sieci wykorzystują 

i upowszechniają odnowę wsi, jako sprawdzoną ideę, metodę i proces rozwojowy polegający 

na wykorzystaniu zasobów i rewitalizacji przestrzeni wiejskiej oraz wzmacnianiu wiejskich społeczności 

lokalnych. Zakres i przedmiot współpracy jest ustalony szczegółowo w treści porozumienia.  

W ramach współpracy członkowskiej, 7 kwietnia 2017 r. przedstawiciele sieci z całej Polski spotkali się 

po raz pierwszy w Drzewicy. Na zaproszenie Burmistrza Drzewicy odpowiedzieli wójtowie oraz 

burmistrzowie z 12 gmin członkowskich stowarzyszenia z następujących województw: kujawsko-

pomorskiego, łódzkiego, podkarpackiego, dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, 

świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego oraz mazowieckiego. Spotkanie składało się z części 

studyjnej (terenowej) podczas której goście mogli zwiedzić kościół parafialny w Drzewicy, mury 

gotycko-renesansowego zamku, zobaczyć tor kajakarstwa slalomowego, obejrzeć przykłady odnowy 

wsi na terenie sołectw oraz obiekty i tereny szkolne Gminy Drzewica. Część plenarna z kolei dotyczyła 

bieżących zagadnień i problemów Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi. W roku 2019 

podczas podobnej wizyty studyjnej, w Drzewicy pojawili się samorządowcy z Gminy Czempiń, która 

również należy do Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi.  

 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE DOLINA PILICY  

W związku ze zmianą przepisów dotyczących warunków jakie muszą spełnić lokalne grupy działania, 

aby móc przystąpić do konkursu ogłaszanego przez urzędy marszałkowskie w całej Polsce, radni Gminy 

i Miasta Drzewica uchwałą nr VII/49/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 roku, zadecydowali o przystąpieniu 

Gminy do Stowarzyszenia Doliny Pilicy z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim.  

Dzięki przystąpieniu gminy do LGD Dolina Pilicy organizacje pozarządowe z naszego terenu realizowały 

szereg projektów grantowych. 
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Opracowanie własne 

Lp. Nazwa organizacji Tytuł projektu 
Kwota 

dofinansowania 
w zł 

1 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 
Koło w Drzewicy 

Cukrzyca - choroba cywilizacyjna XXI wieku 
12 000,00 

2 
Ochotnicza Straż Pożarna w 
Drzewicy 

Zadbajmy o środowisko 
6 837,00 

3 
Drzewickie Centrum Wolontariatu 
Ofiarna Dłoń 

Aktywni Seniorzy 
12 900,00 

4 

Stowarzyszenie Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Drzewicy Rozwój kapitału społecznego wśród członków 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Drzewicy 

12 000,00 

5 
Drzewickie Centrum Wolontariatu 
Ofiarna Dłoń 

Junior Senior 
10 162,00 

6 
Koło Gospodyń Miejskich 
Drzewiczanki w Drzewicy 

Mozaika przyrodnicza i historyczna  
5 000,00 

7 
Andrzej Sołtysiak Koło Łowieckie 
Drzewica 

Moja mała ojczyzna: ekologia i kultura 
5 000,00 

8 
Drzewickie Centrum Wolontariatu 
Ofiarna Dłoń  

ETNO-REGIONY Drzewica 2020 
21 000,00 

9 

Lokalna Grupa Drzewica „Nad 
Drzewiczką" 

Orientuj się 
9 999,00 

10 
Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy  

Rozwój tożsamości lokalnej wśród mieszkańców 
Gminy Drzewica 10 000,00 

11 Moje Tradycje i Innowacje - Żardki Festiwal produktów lokalnych 25 000,00 

12 

Koło Gospodyń Miejskich 
"Drzewiczanki" w Drzewicy 

Dziedzictwo kulinarne Drzewicy 
5 000,00 

13 

Drzewickie Centrum Wolontariatu 
"Ofiarna Dłoń" 

ROLLER CUP Drzewica 2020 
5 120,00 

14 
Miejsko Gminny Klub Sportowy 
Drzewica 

Doposażenie Klubu Sportowego poprzez zakup 
sprzętu 10 177,00 

15 

Ludowy Klub Kajakowy Drzewica Doposażenie Ludowego Klubu Kajakowego 
Drzewica poprzez zakup sprzętu 18 790,00 

16 

Stowarzyszenie Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Drzewicy  Zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia 

"Uniwersytet Trzeciego Wieku" w Drzewicy 24 871,00 

17 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Drzewicy  Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Drzewica  29 808,00 

18 

Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy 
Kultywowanie tradycji ludowych folkloru 
opoczyńskiego poprzez zakup strojów ludowych i 
sprzętu 

37 280,00 

SUMA 260 944,00 
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DZIALALNOŚĆ SPÓŁKI KOMUNALNEJ 

            Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o w Drzewicy.9 działa po 
przekształceniu od lutego 1995 roku. Od początku działalności realizuje dla mieszkańców Gminy 
Drzewica zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz odbiór odpadów. 
Przedsiębiorstwo jest członkiem Krajowej Izby Gospodarki Odpadami od 2003 roku. 

W roku sprawozdawczym 2019 Prezesem Zarządu była Bożena Pilipczuk, powołana na 
trzyletnią kadencję przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 18 kwietnia 2018 roku. 

Oczyszczalnia pracuje na podstawie decyzji OŚZ.I. 6341.44.2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku 
wydana przez Starostę Opoczyńskiego. Decyzja uprawnia do zrzutu max rocznego w wysokości 340.180 
m3/ rok, średniodobowego 932 m3/ dobę ścieków o nieprzekraczalnych parametrach BZT5cr – 25 
mg/dm3, CHZT – 125 mg/dm3 i zawiesiny ogólnej- 35 g/dm3. Comiesięczne badanie ścieków 
oczyszczonych potwierdza prawidłową pracę oczyszczalni.  

Monitoring oczyszczalni obejmuje ponadto badanie ścieków surowych - w każdym miesiącu, 
badanie osadów ściekowych, odpadów (skratki, piaskownik) oraz badanie wody w odbiorniku powyżej 
i poniżej zrzutu. Wszystkie parametry pracy oczyszczalni wskazują na to, że pracuje ona dobrze, ale na 
bardzo dużym obciążeniu. Atutem oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej jest monitoring radiowy 
oczyszczalni współpracujący z monitoringiem głównych przepompowni (24 szt.), który pozwala szybko 
reagować na stany awaryjne a często wręcz je eliminować. Słabym punktem, nie tyle oczyszczalni 
co sieci, jest jej rozległość co powoduje napływanie ścieków niedotlenionych, które 
dodatkowo powodują na sieci emisję nieprzyjemnych zapachów. Zamontowane filtry antyodorowe na 
przepompowniach i sieci skutecznie eliminują zapachy. Ponadto w nieruchomościach, które ze względu 
na usytuowanie mają problemy z zapachami montujemy na koszt odbiorcy syfony na przyłączach 
kanalizacyjnych, które podobnie jak filtry są skuteczne.  

Kolejną ważną działalnością Przedsiębiorstwa jest odbiór i unieszkodliwianie odpadów 
komunalnych, realizowany na podstawie zlecenia otrzymanego z Urzędu Miejskiego w Drzewicy 
i na podstawie umów z przedsiębiorcami. Rynek odpadowy w skali kraju przeżywa duże problemy, 
co skutkuje wzrostem cen i problemami ze zbyciem niektórych rodzajów odpadów. 
Wynik na działalności Spółki za 2019 rok po uwzględnieniu podatku dochodowego (13.772,00 zł) jest 
dodatni i wynosi 39.735,87 zł.         
 
  Za rok 2019 Spółka osiągnęła następujące wyniki na poszczególnych rodzajach działalności: 

Lp. Wyszczególnienie Sprzedaż Koszt własny Zysk Strata 

1. Przetwarzanie i odbiór 
odpadów. 

 

1.371.246,56 1.369.040,64         2.205,92 ---------- 

2. Zamykanie wysypiska      13.950,00      17.240,20       ----        3.290,20 

3. Oczyszczalnia z siecią 
kanalizacyjną  

  1.078.682,91  1.149.104,74      --------  70.421,83 

4. Eksploatacja sprzętu    164.365,50    116.892,92       47.472,58        ------ 

  5. Wodociągi    975.507,27   921.770,00        53.737,27     --------- 

6. Prace zlecone     213.325,15   193.439,75    19.885,40       -------- 

7. Targowisko i szalet        74.907,27     57.016,38      17.890,89         -------- 

 Razem: 3.891.984,66 3.824.504,63     141.192,06     73.712,03 

Opracowanie własne PGKiM w Drzewicy 

 
9 Dane dotyczące odpadów komunalnych, wodociągów i kanalizacji opisane zostały we wcześniejszych 
rozdziałach.  
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                W roku 2019 Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży produktów w wysokości 3.891.984,66zł 
przy kosztach w wysokości 3.824.504,63 zł. Wynik na działalności operacyjnej podstawowej jest 
dodatni i wynosi 67.480,04 zł. Kwota wyniku operacyjnego zmniejsza się o wynik na pozostałej 
działalności o 13.972,16.  Wynik na działalności Spółki za 2019 rok po uwzględnieniu podatku 
dochodowego (13.772,00) jest dodatni i wynosi 39.735,87zł.                                  
                                                                  
 Udział sprzedaży poszczególnych rodzajów działalności w kolejnych latach określa poniższa tabela. 
 

lp. Rodzaj działalności 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Wodociągi  27% 27% 28,5% 27,5% 26% 26,4% 25,1% 

2 Oczyszczalnia z siecią  31% 31% 33,5% 31,0% 31% 30,3% 28,0% 

3 Przetwarzanie i odbiór 
odpadów + zamykanie 
składowiska  

26% 22% 25% 30,3 % 31% 30,6% 35,6% 

4 Prace zlecone  8,1% 11,9% 5,6% 5,1% 5,1 6,0% 5,5% 

5 Eksploatacja sprzętu 5,5% 5,4% 4,6% 3,8% 3,8% 4,8% 4,2% 

6 Targowisko i szalet 2,4 2,7% 2,8% 2,3% 2,4% 2,0% 1,6% 

    Opracowanie własne PGKiM w Drzewicy 
 
Tabela uwidacznia, że   trzy działalności, czyli: przetwarzanie odpadów, wodociągi i oczyszczalnia    
mają decydujący wpływ   na wynik finansowy Spółki. 

 
Analiza kondycji Spółki za rok 2019 na podstawie wybranych wskaźników opracowanych przez 
Stowarzyszenie Księgowych Polskich pozwala stwierdzić, że Spółka jest w dobrej i stabilnej kondycji 
i jest zdolna do prowadzenie działalności w sposób ciągły w kolejnych latach. 
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REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY 

W 2019 roku Rada Miejska w Drzewicy obradowała i podejmowała rozstrzygnięcia 

na 14 posiedzeniach. W sprawach należących do jej kompetencji podjęła 115 uchwał. 

W posiedzeniach uczestniczyli: Burmistrz Drzewicy, z-ca Burmistrza, Sekretarz Miasta, Skarbnik Gminy, 

kierownicy jednostek organizacyjnych/referatów, sołtysi oraz zaproszone osoby, stosownie do 

omawianych tematów. Zestawienie podjętych uchwał ilustruje charakter podejmowanych zadań 

publicznych w danym roku. 

Rejestr podjętych uchwał w 2019 roku: 

L.P. NR UCHWAŁY, DATA, W SPRAWIE REALIZACJA 

1 
Uchwała Nr III/23/2019 z dnia 24.01.2019 r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
i Miasta w Drzewicy na lata 2019-2022. 

Wykonano 

2 
Uchwała Nr III/24/2019 z dnia 24.01.2019 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Drzewicy na rok 2019. 
Wykonano 

3 

Uchwała Nr III/25/2019 z dnia 24.01.2019 r. 

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyk i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na terenie 
Gminy i Miasta w Drzewica na rok 2019. 

Wykonano 

4 

Uchwała Nr III/26/2019 z dnia 24.01.2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwal Nr XVIII/145/2016 RGiM w Drzewicy z dnia 
28.06.2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu opłat korzystania ze świetlic 
wiejskich w Gminie Drzewica.  

Wykonano 

5 

Uchwała Nr III/27/2019 z dnia 24.01.2019 r. 

w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

Wykonano 

6 

Uchwała Nr III/28/2019 z dnia 24.01.2019 r. 

w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy 
drodze powiatowej. 

Wykonano 

7 

 Uchwała Nr III/29/2019 z dnia 24.01.2019 r. 

określenia warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tyt. 
przekroczenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących 
własność Gminy i Miasta w Drzewicy w prawo własności i wysokości 
stawek procentowych tych bonifikat. 

Wykonano 

8 

Uchwała Nr III/30/2019 z dnia 24.01. 2019 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie 
Drzewica na lata 2019-2021. 

Wykonano 
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9 

Uchwała Nr III/31/2019 z dnia 24.01.2019 r. 

W sprawie o zmianie uchwały Nr II/16/2018 RGiM. w Drzewicy z dnia 27 
grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 
dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym 
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.  

Wykonano 

10 

Uchwała Nr III/32/2019 z dnia 24.01.2019 r.  

 o zmianie uchwały Nr II/15/2018 RGiM w Drzewicy z dnia 27.12.2018 r. w 
sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na 
zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym 
programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Wykonano 

11 

Uchwala Nr III/33/2019 z dnia 24.01.2019 r. 

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Brzustowcu 
poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Jelni oraz Szkoły Filialnej w 
Krzczonowie. 

Do realizacji 

12 

Uchwała Nr III/34/2019 z dnia 24.01.2019 r. 

W sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i 
Miasta w Drzewicy na 2019 rok.  

Wykonano 

13 

Uchwała Nr III/35/2019 z dnia 24.01.2019 r. 

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy i Miasta Drzewica do Rady 
Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Opocznie. 

Wykonano 

14 

Uchwała Nr III/36/2019 z dnia 24.01.2019 r. 

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy i Miasta Drzewica do rady 
Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Nowym Mieście n/Pilicą. 

Wykonano 

15 
Uchwala Nr IV/37/2019 z dnia 26.02.2019 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta w Drzewicy na rok 2019. 
Wykonano 

16 

Uchwala Nr IV/38/2019 z dnia 26.02.2019 r.  

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

Wykonano 

17 

Uchwala Nr IV/39/2019 z dnia 26.02.2019 r.  

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia 
wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

 

Wykonano 
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18 

Uchwała Nr IV/40/2019 z dnia 26.02.2019 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. Budżetu 
Obywatelskiego za 2019 rok. 

Wykonano 

19 
Uchwala Nr IV/41/2019 z dnia 26.02.2019 r.  

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy i Miasta w Drzewicy. 
Wykonano 

20 

Uchwała Nr IV/42/2019 z dnia 26.02.2019 r. 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr II/12/2018 RGiM w Drzewicy z dnia 
27.12. 2018 r. w sprawie ustalenia limitu kilometrów na jazdy lokalne dla 
Burmistrza Gm. i M. w Drzewicy. 

Wykonano 

21 
Uchwała Nr IV/43/2019 z dnia 26.02.2019 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Drzewica. 
Wykonano 

22 

Uchwała Nr IV/44/2019 z dnia 26.02.2019 r. 

w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na 
postanowienia Łódzkiego Kuratora Oświaty W SPRAWIE NEGATYWNYCH 
OPINII W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCENIA Szkoły Podstawowej w Brzustowcu 
poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Jelni oraz Szkoły Filialnej w 
Krzczonowie. 

Wykonano 

23 
Uchwała Nr V/45/2019 z dnia 12.03.2019 r. 

w sprawie powołania Skarbnika Gminy i Miasta w Drzewicy. 
Wykonano 

24 
Uchwała Nr V/46/2019 z dnia 12.03.20119 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta w Drzewicy na rok 2019. 
Wykonano 

25 
Uchwała Nr V/47/2019 z dnia 12.03.2019 r. 

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 
Uchylono 

26 

Uchwała Nr V/48/2019 z dnia 12.03.2019 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z zakresu wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej. 

Wykonano 

27 

Uchwała Nr VI/49/2019 z dnia 16.04.2019 r. 

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Drzewicy. 

Wykonano 

28 

Uchwała Nr VI/50/2019 z dnia 16.04.2019 r. 

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Miejskiej w Drzewicy.  

Wykonano 

29 

Uchwała Nr VI/51/2019 z dnia 16.04.2019 r. 

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i 
Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Drzewicy. 

Wykonano 

Id: 4F1D4F8D-8B5E-4E37-A175-CC27BBAD8E9B. Podpisany Strona 172



Raport o stanie Gminy Drzewica za 2019 rok 

 

173 
 

30 

Uchwała Nr VI/52/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 
Turystyki, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Drzewicy. 

Wykonano 

31 

Uchwała Nr VI/53/2019 z dnia 16.04.2019 r. 

 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drzewicy. 

Wykonano 

32 

Uchwała Nr VI/54/2019 z dnia 16.04.2019 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Drzewicy. 

Wykonano 

33 

Uchwała Nr VI/55/2019 r. z dnia 16.04.2019 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Miejskiej w Drzewicy. 

Wykonano 

34 

Uchwała Nr VI/56/2019 z 16.04.2019 r. 

 sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju 
Gospodarczego Rady Miejskiej w Drzewicy. 

Wykonano 

35 

Uchwala Nr VI/57/2019 z dnia 16.04.2019 r.  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 
Turystyki, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Drzewicy. 

Wykonano 

36 

Uchwała Nr VI/58/2019 z dnia 16.04.2019 r. 

W sprawie wyboru Przewodniczącej Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drzewicy. 

Wykonano 

37 

Uchwała Nr VI/59/2019 z dnia 16.04.2019 r. 

w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej rady 
Miejskiej w Drzewicy. 

Wykonano 

38 

Uchwała Nr VII/60/2019 z dnia 29.04.2019 r. 

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Drzewica na lata 2019-2022. 

Wykonano 

39 

Uchwała Nr VII/61/2019 z dnia 29.04.2019 r.  

w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2019. 

 

Wykonano 

40 

Uchwała Nr VII/62/2019 z dnia 29.04.2019 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu 
terytorialnego. 

Wykonano 

41 Uchwała VII/63/2019 z dnia 29.04.2019 r. Wykonano 
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w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatników podatku 
rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.  

42 

Uchwała Nr VII/64/2019 z dnia 29.04.2019 r. 

 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. 

Wykonano 

43 

Uchwała Nr VII/65/2019 z dnia 29.04.2019 r. 

w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Miejskiej 
w Drzewicy. 

Wykonano 

44 

Uchwała Nr VII/66/2019 z dnia 29.04.2019 r. 

w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży 
służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Drzewicy. 

Wykonano 

45 

Uchwała Nr VII/67/2019 z dnia 29.04.2019 r. 

w sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet oraz zwrotu 
kosztów podróży służbowych. 

Wykonano 

46 

Uchwała Nr VII/68/2019 z dnia 29.04.2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/2019 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy 
z dnia 24.01.2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy i Miasta Drzewica na 2019 
rok. 

Wykonano 

47 

Uchwała Nr VII/69/2019 z dnia 29.04.2019 r. 

w  sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. Budżetu 
Obywatelskiego na 2019 rok. 

Wykonano 

48 

Uchwała Nr VII/70/2019 z dnia29.04.2019 r. 

w  sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drzewica w 2019 
roku. 

Wykonano 

49 

Uchwała Nr VII/71/2019 z dnia 29.04.2019 r. 

 w sprawie przyjęcia projektu ,,Regulaminu dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Drzewica. 

Wykonano 

50 

Uchwała Nr VII/72/2019 z dnia 29.04.2019 r. 

 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla 
Gminy Drzewica.  

Wykonano 

51 Uchwała Nr VII/73/2019 z dnia  29.04.2019 r. Wykonano 
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w sprawie przyjęcia profilaktycznych programów zdrowotnych na lata 
2019-2021. 

52 

Uchwała NR VII/74/2019 z dnia 29.04.2019 r. 

 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Drzewica oraz określenia granic obwodów 
publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. 

Wykonano 

53 

Uchwała Nr VII/75/2019 z dnia 29.04.2019 r. 

 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym 
inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Drzewica.  

Wykonano 

54 
Uchwała Nr VIII/76/2019 z dnia 05 maja 2019 r. 

w sprawie uczczenia 590. Rocznicy Nadania Praw Miejskich Drzewicy. 
Wykonano 

55 

Uchwała Nr IX/77/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Drzewica na lata 2019 – 2022. 

Wykonano 

56 
Uchwała Nr IX/78/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2019. 
Wykonano 

57 
Uchwała Nr IX/79/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. 

w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji w 2019 roku. 
Wykonano 

58 

Uchwała Nr IX/80/2019 z dnia 11 czerw ca 2019 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu 
Obywatelskiego na 2019 rok. 

Wykonano 

59 

Uchwała Nr IX/81/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/63/2019 RM w Drzewicy z 29.04.2019 r. 

w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatników podatku 
rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości. 

Wykonano 

60 

Uchwała Nr IX/83/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. 

w sprawie upoważnienia Kierownika MGOPS w Drzewicy do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących 
przyznawania zryczałtowanego dodatku energetycznego oraz ustalenia 
wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.  

Wykonano 

61 
Uchwała Nr IX/83/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

Wykonano 
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i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom placówek oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Drzewica. 

62 
Uchwała Nr X/84/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania. 
Wykonano 

63 

Uchwała Nr X/85/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki 
Samorządowej w Drzewicy za 2018 rok. 

Wykonano 

64 

Uchwała Nr X/86/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy za 2018 rok. 

Wykonano 

65 

Uchwała Nr X/87/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu 
Gminy i Miasta w Drzewicy za 2018 rok. 

Wykonano 

66 
Uchwała Nr X/88/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. 
 w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2018 rok. 

Wykonano 

67 

Uchwała Nr X/89/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Drzewica na lata 2019-2022. 

Wykonano 

68 
Uchwała Nr X/90/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2019. 
Wykonano 

69 

Uchwała Nr X/91/2019 r.  z dnia 25 czerwca 2019 r. 

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na 
ławników. 

Wykonano 

70 

Uchwała Nr X/92/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu glosowania w wyborach na ławników do 
sądów powszechnych na kadencję w latach 2000 – 2023. 

Wykonano 

71 

Uchwała Nr X/93/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. 

 w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drzewica w 2019 r.” 

Wykonano 

72 

Uchwała Nr X/94/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju 
Gospodarczego na II półrocze 2019 roku. 

Wykonano 

73 Uchwała Nr X/95/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. Wykonano 
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w  sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji oświaty, Kultury, Sportu, 
Turystyki, Bezpieczeństwa i spraw Społecznych na II półrocze 2019 roku. 

74 

Uchwała Nr X/96/2019 r. z dnia 25 czerwca 2019 r. 

w  sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej na II półrocze 2019 roku. 

Wykonano 

75 

Uchwała Nr X/97/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. 

 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 
II półrocze 2019 r. 

Wykonano 

76 

Uchwała Nr XI/98/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. 

 w sprawie trybu zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego.  

Wykonano 

77 

Uchwała Nr XI/99/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. 

w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu 
zbiorowego, dla której organizatorem jest Gmina Drzewica. 

Wykonano 

78 

Uchwała Nr XII/100/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Drzewica na lata 2019 – 2022. 

Wykonano 

79 
Uchwała Nr XII/101/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2019. 
Wykonano 

80 

Uchwała Nr XII/102/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego 
reprezentowanego przez Zarząd Powiatu. 

Wykonano 

81 

Uchwała Nr XII/103/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego przy 
drogach gminnych na terenie Gminy Drzewica. 

Wykonano 

82 

Uchwała Nr XII/104/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. 

 w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Drzewica, 
uchwalonym  uchwałą Rady Gminy i Miasta  w Drzewicy Nr 
XXXVIII/292/2018 w dniu 19.04.2018 r. 

Wykonano 

83 

Uchwała Nr XII/105/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania Drzewickich Grantów 
Oświatowych uchwalonych Uchwałą Rady Gminy i Miasta w Drzewicy Nr 
XXI/169/2016 w dniu 29.09.2016 r. 

Wykonano 

84 

Uchwała Nr XII/106/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. 

 w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną 
dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy 
oraz warunków i sposobu ich przyznawania w Gminie Drzewica. 

Wykonano 

85 
Uchwała Nr XII/107/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność organu wykonawczego.  
Wykonano 
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86 
Uchwała Nr XII/108/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r.  

w sprawie petycji mieszkańców w sprawie budowy drogi w Strzyżowie. 
Wykonano 

87 

Uchwała Nr XIII/109/2019 z dnia 27 września 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Drzewica na lata 2019 -2022. 

Wykonano 

88 
Uchwała Nr XIII/110/2019 z dnia 27 września 2019 r. 

w  sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2019. 
Wykonano 

89 

Uchwała Nr XIII/111/2019 z dnia 27 września 2019 r. 

w  sprawie przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnych 
w Zakościelu. 

 

Wykonano 

90 

Uchwała Nr XIII/112/2019 z dnia 27 września 2019 r. 

 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/26/2019 RGiM w Drzewicy z dnia 
24.01.2019 i Uchwały Nr XVIII/145/2016 RGiM w Drzewicy z dnia 
28.06.2016 w sprawie ustalenia regulaminu opłat korzystania ze świetlic 
wiejskich w Gminie Drzewica. 

Wykonano 

91 
Uchwała Nr XIII/113/2019 z dnia 27 września 2019 r. 

 w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drzewicy. 
Wykonano 

92 

Uchwała Nr XIII/114/2019  z dnia 27 września 2019 r. 

 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej. 

Wykonano 

93 

Uchwała Nr XIII/115/2019 z dnia 27 września 2019 r. 

w sprawie petycji nie łączenia klas w Szkole Podstawowej im. Mikołaja 
Kopernika w Radzicach Dużych. 

Wykonano 

94 
Uchwała Nr XIV/116/2019 z dnia 30 października 2019 r. 

 w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2019. 
Wykonano 

95 
Uchwała Nr XIV/117/2019 z dnia 30 października 2019 r. 

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Opoczyńskiego. 
Wykonano 

96 
Uchwała Nr XIV/118/2019 z dnia 30 października 2019 r. 

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego. 
Wykonano 

97 

Uchwała Nr XIV/119/2019 z dnia 30 października 2019 r. 

 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z 
mieszkańcami Gminy Drzewica. 

Wykonano 

98 

Uchwała Nr XIV/120/2019 z dnia 30 października 2019 r. 

 w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Drzewica przyjętym Uchwałą Nr VI/37/2015 Rady Gminy i Miasta w 
Drzewicy z dnia 23 lutego 2015 r. i przyjęcia tekstu jednolitego tego planu. 

Wykonano 

99 
Uchwała Nr XIV/121/2019 z dnia 30 października 2019 r.                                  

 w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Drzewicy. 
Wykonano 

100 

Uchwała Nr XV/122/2019 z dnia 14 listopada 2019 r.                                        

 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego  
 na rok 2020. 

Wykonano 
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101 

Uchwała Nr XV/123/2019 z dnia 14 listopada 2019 r.                                          

 w sprawie obniżenia średniej ceny 1 m3 drewna dla celów wymiaru 
podatku leśnego na rok 2020. 

Wykonano 

102 

Uchwała Nr XV/124/2019 z dnia 14 listopada 2019 r.                                           

 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 
2020 

Wykonano 

103 
Uchwała Nr XV/125/2019 z dnia 14 listopada 2019 r.                                             

 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości. 
Wykonano 

104 

Uchwała Nr XV/126/2019 z dnia 14 listopada 2019 r.                                              

 w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIII/256/2017 Rady Gminy i Miasta 
 w Drzewicy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zwolnienia z podatku od 
nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe 
miejsca pracy na terenie Gminy Drzewica w ramach pomocy de minimis.  

Wykonano 

105 

Uchwała Nr XV/127/2019 z dnia 14 listopada 2019 r.                                               

 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na rok 2020. 

Wykonano 

106 

Uchwała Nr XV/128/2019 z dnia 14 listopada 2019 r.                                                

w sprawie powołania Koordynatora wyborów Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Drzewicy. 

Wykonano 

107 

Uchwała Nr XV/129/2019 z dnia 14 listopada 2019 r.                                                 

w sprawie zatwierdzenia zmian w Programie Rewitalizacji Gminy Drzewica 
na lata 2016-2022 przyjętym Uchwałą Nr XXIII/185/2016 Rady Gminy i 
Miasta w Drzewicy z dnia 21 grudnia 2016 r. i przyjęcia tekstu jednolitego 
tego Programu. 

Wykonano 

108 

Uchwała Nr XVI/130/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.                                                    

 w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Drzewica   na lata 2019 - 2022. 

Wykonano 

109 
Uchwala Nr XVI/131/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.                                                      

 W sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2019.       
Wykonano 

110 

Uchwała Nr XVI/132/2019 z dnia 30.12.2019 r.                                                                

 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z 
mieszkańcami Gminy Drzewica. 

Wykonano 

111 

Uchwała Nr XVI/133/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.                                                                                                              

 W sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Drzewica z 
organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 

Wykonano 
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ust.3 Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na 2020 r. 

112 

Uchwała Nr XVI/134/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.                                                        

 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego przy 
drogach gminnych na terenie Gminy Drzewica. 

Wykonano 

113 

Uchwała Nr XVI/135/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.                                                           

 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Drzewicy na rok 2020 

Wykonano 

114 

Uchwała Nr XVI/136/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.                                                                     

w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca o zmianie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

Wykonano 

115 

Uchwała Nr XVI/137/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.                                                         

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
osób bezdomnych w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób 
bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi. 

Wykonano 
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